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 0 ייפ חל ןגרומ םע תוחיש :םידיקפת יקחשמ [₪

 12 ןולרה :םידיקפת יקחשמ ₪
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 | :םלצ * ץיבושרג לעי :םייונמ תקלחמ * גרבלוז הרהוז :תינושל הכירע * טיס יבוק :ךרוע * ףארצ יליל :תלהנמ
 ינור ,ץכ יזייד ,סלדיא דוד ,ייפ הל ןגרומ ,ןייטשרבליז דוד ,טיס יבוק ,ו\[2 ר"ד :םיפתתשמה * ביטגנ הדוהי
 | בוציע * .גלפ רוא ,דקש רינ ,ןויצע םעונ ,רמייהנפוא יסא ,ביבר ןרוא ,ענרב רואיל ,גבס יבא ,רעס-ןב ןרע ,לט
 :ל"ומ * מ"עב טספוא ינמוא :סופד * תויגולונכט םסקימ ,לגיפש הקירא :תבשחוממ הינבו ,דומיע ,רדס ,יפרג

 :יתכרעמ רמוחלו םיבתכמל ןעמ * קרב ינב ,13 תרנכ :הלהנמו תכרעמ * תועקשה ןדרק תצובקמ ןוחרי ,\/12 |
 03-5708174 :סקפ , 03-5702654 :לט * 51114 :דוקימ ,קרב ינב 2409 .ד.ת
 | חלשיש רמוח .תועדומה ןכותל תיארחא הניא תכרעמה ,תונתשהל םייושע ןותיעב םימסרפתמה םירצומה יריחמ
 .רזחוי אל תכרעמל

 סייל / 2
 הווהמ השדח תיחרזא הנש תליחת
 לש קווישלו הצפהל םלשומ יותיע
 ,דלומה גח .קושל בשחמ יקחשמ
 ,המצעשכל הנשה תחיתפו הכונח
 תוינקה לס תא דחיב םיביכרמ
 םג רתויב לודגה םינוקה לאיצנטופו
 .םיבשחמה םוחתב
 אל םיחיוורמ ,םיקחשמה יבבוח ,ונא
 לודג רחבמ ןכש ,ןיינעה לכמ טעמ
 םיתפמ םיריחמב םיירט םיקחשמ לש
 רוסאש תונמדזהל הרהמב םיכפוה
 ןאכ םג ,רבד לכב ומכ ךא .ץימחהל
 לע םירבד תודימעמ תוצמחהה
 םיבוט םיקחשמ הברה - םקויד
 םיטיהלה ןובשח לע הניפל םיקחדנ
 .םיינרותה
 תנמ לע דחוימב הכרענ זיוו תכרעמ
 םישדחה םיקחשמה לושחנ תא רקסל
 ,בטימה תא םכרובע הטקילו ועיגהש
 םיקוחד ואצמנש םיקחשמ יוסיכ ךות
 .תולפא תוניפב םש יא
 והשמ ונישע ,השק ונדבעש ירחא זא
 יקחשמ לש יתרבחה קדצה ןעמל
 לע ןמטאב תא ונרזחה ,םיבשחמה
 ונכשמהו ארוק לכל 60-80או יבג
 עובקל ןתינ ,םיעובקה םירודמב
 :תחא הנקסמל עיגהלו תודבוע יתש
 רתויב שודגהו רישעה ןויליגה והז .א
 .זיוו תודלותב
 .עגר לכמ ונינהנ .ב
 .םכרות וישכע - הנקסמ

 טיס יבוק

 ושע רבכ םיאבה םי-\ו/12-ה תרשע
 הלרגהב ופתתשה ךכו יונמ
 5(!גז 1ז6%א תבובב וכזו תישדוחה

 קחשמה .םטסיסיטלומ גאב תנתמ
 :םהיתבל חלשיי
 הכימ ןיזק ,הינתנמ לאנתנ ילטא
 רד ,הפיחמ םעונ ץבוק ,בקעי ןורכזמ
 ץוביקמ רינ םשל ,הנימינבמ ישיבא
 ,ביבא לתמ הדע ליג ,יבכמ רפכ
 בוט-םש ,הפיחמ לאינד רוניבא
 קרב הקטברס ,םילשורימ רמוע
 .הילצרהמ רוא קזו ןיקצומ תיירקמ

 םיארוק תולאשל תובושת
 תועשה ןיב םייונמו
 .דבלב 0

 6 -80%1-ה יקחשמ :הרהבה
 \/17 םישכורל םניח םיפרוצמ
 םייונמל ,תויונחבו םינכודב

 ומלישש םייונמלו םישדח |
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 ייגווה וה םויה
 ִּצ

 -תינקירמאה לב-דרקאפ תרבח
 תרדס קושל האיצוה ,תילארשי
 .תיבל תדעוימה השדח םיבשחמ
 בוציעה ירוחאמ דמוע הז דועיי
 .דחוימה
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 תא קושל האיצוה יטבילוא תרבח
 בשחמה תכרעמ :הנכמ איהש המ
 ב

 לע ססבתמ (בגא שדח וניאש) ןויערה
 רישכמל המודה הרוחש הספוק
 בשחמ הכותב הליכמה ,פייטואדיו
 כ מ יב
 םירוטילקת ןנוכו ,/ומ6סשפ 5

 עמ תושדח

.. 
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 יגוס לכ תא "לוכאל" לגוסמה
 ירוטילקת :םימייקה םירוטילקתה
 %וא6ס 6:2 ,עקתסזס 62 ,הקיסומ

 תכרעמ .םיליגר בשחמ ירוטילקתו
 תדלקמ םע העיגמ עםתטופוסמ-ה
 רדשמ תרזעב תכרעמל תרשוקמה
 איה ,קוחר טלשו םודא ארפניא
 תכרעמ לא רבחתהל תלגוסמ
 תשמתשמו תיתייבה ואירטסה
 לכל גצכ ליגרה היזיוולטה רישכמב
 הכותב הליכמ איה ,ףסונב .רבד
 סקפ/םדומ ,תינורטקלא הריכזמ
 תיטמוטוא רשקתהל תלגוסמו
 .טנרטניאל

 ינפל קושל האיצוהש ינוס תרבח

 קסיד-ינימה תוכרעמ תא םינש רפסמ

 םיטילקמה םילטיגיד םיפייט)

 םינוטילקת יבג לע הקיסומ

 קווישב םנמוא הלשכ ,(םידחוימ

 סוניקואל רב

- - . 

 .תרתוומ הניא איה ךא םיפייטה
 תרדס קוושל הרבחה הלחה ,הנורחאל
 טילקהל םילגוסמה םישדח םיפייט
 יבג לע בשחמ ינותנ וא/ו הקיסומ

 דעונש דחוימ (א!ע) ןוטילקת
 אוהו 2.5" לדוגב ןוטילקתה .הקיסומל
 םינותנ לש 140%[ דע ליכהל לגוסמ
 האירקל ןתינ אוה .הליגר הקיסומ וא
 פייטה ריחמ .תימעפ בר הביתכו
 .ח"ש 2,000-כ

 דא[! 3בה וז
 יש

 תרבח לש שדח הביקע רודכ
 בוציעל רבעמ .קושל אצי קטי'גול

 םיאתהל ותרטמש דחוימה ימונורגאה

 ,ךשוממ שומישל דיה ףכל רודכה תא
 רודכבש דועב .השדח האצמהב רבודמ

 לע רודכה תא םיבבוסמ ליגר הביקע
 תויריצ בבוסמ רודכהו תועבצאה ידי
 יבג לע ןמסה םוקימ תא תועבוקה
 ןיא שדחה הביקעה רודכב ,ךסמה
 רודכה תחת .רודכל טרפ םיענ םיקלח
 תא ההזמה םינשייח תכרעמ הנשי
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 ןתינ ךכו ,ותוריהמ תאו בוביסה ןוויכ

 תוקיודמו תוריהמ תואצותל עיגהל

 תמייק) הרתפנש תפסונ היעב .רתוי

 .ךולכלה תייעב איה (םירבכעב םג

 םושב תעגל ךירצ וניא רודכהש ןוויכ

 ךולכלל ןיא ,בבותסהל קר אלא רבד

 .העפשה לכ
 חלצומ יד הביקעה רודכ ,ינויסינמ

 םויה דע חילצה אל אוה ךא ,םיקחשמב

 חיפת השדחה האצמהה ילוא .םלועב

 תוקנל וגאדת ,בגא ךרד .םייח חור וב

 !םכלש רבכעה רודכ תא

 ךצ 3[

 ִּש

 (ח"ש 250-כ) לוזו שדח םאתמ

 ןיב רוביח רשפאמ הנורחאל אציש

 .יתיבה היזיוולטה רישכמל בשחמה

 הנכותו דחוימ לבכ תרזעב תאז לכ

 ךסמ ןיב גותימה תא הליעפמה

 .היזיוולטה רישכמ ןיבל 58/0.4.-ה

 .ביבח

0-5 
% 

 ויקואל רב

 יי
 שדח ביכר קווישב הלחה ,הגוצת
 לש םירחא םינרצי שומישל דעונש
 דעונ שדחה ביכרה .הגוצת יסיטרכ
 ןפואב ץיאמו טיב 64 לש םיסיטרכל
 תחת הגוצתה תא יתועמשמ
 ,\/וח00ש8 5

0: 
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 - ויסק תרבח לש קילדמ רצומ
 תמלצמ תרוצב תילטיגיד המלצמ

 המלצמה .הליגר תיטמוטוא םליפ
 אלא םליפב תשמתשמ הניא השדחה
 יי

 .ןאכ םג ילואו [1

0 , % 

 לע תוארל ןתינ תונומתה תא .הכותב
 יו ו רי
 רויצ תנכותב דוביע ,הייפצ ךרוצל 6
 ,דואמ דע רקיו רתויב קילדמ .דועו
 .ח"ש 3,000-כ

 ב

 תוברה תוינופלטה תוינפה רואל
 העידיה תובקעב זיוו תכרעמל ויהש
 ינפל הזה ןיינעמה יוביגה רצומ לע
 :םיפסונ םיטרפ ןלהל ,תונוילג ינש

 רבחתמה סישרכ וניה תגסאסז
 לבכ אצוי ונממו 6-ה בשחמ ךותל

 הנכות תרזעב .פייטואדיוול רבחתמה
 לע 1.5 ₪05 דע תובגל ןתינ ,תדחוימ
 .תועש 3 לש הליגר /₪15 תטלק
 תויונחב הילגנאב קוושמ ₪86%6ז-ה
 :ח"ש 175-כ וריחמו םיבשחמ

₪1 
 ו



 הלעמל ןרוה
 ,ךרדל אצוי 6-ה םיקחשמה דעצמ

 ,םישדח םיאיש ןמיסב דמועה דעצמ
 .יללכ ןונעירו תוירט תוסינכ

 לש ותוהשל ישילשה שדוחה והז
 - הגספב 6סאואגאפ 8 סאסא
 רתויב הכוראה הפוצרה תוהשה יהוז ,השעמל
 ההש סמפ6₪אד) ןושארה םוקמב קחשמל
 םסרופש זאמ (םיפוצר םיישדוח הגספב
 דוע ורבעיש םשור השועו ,וננותיעב דעצמה

 כ ו" הרבחה םש

 6סואה האס 8 ססאםטפה
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 ו 2

 עוח(גוא

 ואד =חקו גץ

 ₪ וקלה הס

 /|ה6ג|צ

 וו 30 קה055

 כ 6

 וצד םחקו מץ

 וחסגוא

 ה(דועופוסמ

 הה/=א

 ו! 307055

 וו(?

 =ו םסד רסאו6 גחז5ס

 0ח||%

 וו ה0קה055

 סז ה

 = ם0ז םסאוסש ההזס

 ו!צסס(47₪>6

 וו חס קה05=

 וואס( 75

 %- (כ

 הרוכבה תא הנפיש דע םיבוט םישדוח המכ
 .תרחא הקרבהל

 ץרופ תיתרוסמה דעצמה תרמצ לא
 םוקמה לא רשייה ,םידקת תרסח הרעסב
 ךשמה קחשמ - ותת 2 ,ישילשה
 תא שטונ אלש ו\\\א6א \/1-ל חיטבמו שדח
 .ההובגה הרבחה

 שדח יחצנ גוז ףסוותמ םאה
 .ודיגי םימי ?6[/זז 124710%-ל

 סמ -  קחשמה םש
 תועובש

 םאהא 5

 21 שסועה הוס 2

- : 
 - 68 | --- [ןוב יו

88 

12 
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 116 וו ה6ד=ה 0 סחוסא

 חפאטא - א םדז6 לש רבודמה וכשמה
 10-ה םוקמל 17-ה םוקמהמ ספטמ -
 םג ומכ ,תפסונ תדבוכמ היילע .דבוכמהו
 ותוכזל םשור ,םילודגה 20-ל הסינכ
 .17-ה םוקמל גרבתהש 8

 ,יללכ ןונעיר רבע דעצמה ,ןכ םא
 ,התשפגסתמ :ומכ םישדח םיקחשמ
 ,או6חש גתתוסה ,דצת אפמפ שספ כ
 תא וספת םירחאו ופאתא ,ץאגא6ח 471 2
 ןיידע תרמצה יכ םא ,םילודגה 20-ב םמוקמ
 .תיתרוסמ

 ןויליגב ונחוויד םהילע םישדח םיקחשמ
 ,חטזתג '9פ6 ,5ך0 אפאם5ע :ומכ הז
 קםממת ,ךטמ ע16 ,גפספאפהאסצ
 רצקה ןמזב עיגהל וחילצה ,םירחאו 455417 2
 םיאצמנו 4-הו 3-ה היירישעל קושל םתאיצי זאמ

 .היילע ןמיסב

 :גורידל תבותכה
 סןס הזססטסזוסחפ
 307|א5ז88ז 6

 3032 46 רסה6ז08הה
 זח6 זס 5

 ןסןס ₪ א548\|.ח|

 :עדימה תדרטסוטוא ישלוגל |
 חו ://צצצשצ.א548\|| .חו/--ןסןס

 < יחכונ גוריד | םדוק גוריד

 ן5 31 ג ||

 8 ב

 66 2 ב

 10 . ףזםסו קא

 י

 הלעפהו הנקתה תוארוה
 05 ךרד ךורעל שי הנקתהה תא

 .דבלב
 ןורכיז 18א18 תשרוד קחשמה תנקתה

 .חישקה ןנוכב יונפ
 ןנוכ לא רוטילקתה תא סנכה

 ידי לע הז ןנוכל רובעו ,םירוטילקתה
 תגציימ כ תואה רשאכ) םתוטז-ו 0: תשקה
 ..ךתושרבש םירוטילקתה ןנוכ תוא תא

 רחא בוקעו םתזשז-ו 81072 שקה

 .ךסמה יבג לעש תוארוהה
 תיירפס לא רובע הנקתהה םויס רחאל

 איה לדחמה תרירב) תרחבש קחשמה
 ,םתוסז-ו 24714 שקהו (ס:\5 דא[ א
 .קחשמה תא ליעפהל ידכ

 קחועמה ןפוא
 לש הרעמב ליחתמ ,קחשמב םוי לכ
 ריעה לא עוסנל ךתורשפאב .א[גא
 דייטצהל ,(04880₪) ךסומה ךרד
 םינוש םירישכמו קשנ ילכ ,השדח הפילחב
 ןכדעל ,(/ 4[ 7) תפסכה רדחב הרוגחל
 רחב) ריעב אצמתש תויאר ןוחבלו
 60אקסדמא ךותמ 5פ%זפמא65-ב
 (א41א תושדחב תופצל ,(א41א
 רחב) ואדיו תטלקב וא 60אוקשדמח)
 .(א/גזא 60אוקטדמא ךותב /1כ80-ב
 רחב ,אבה םויל רובעלו ןושיל תכלל ידכ
 וא גצזצמ אאא -ב

 גד \1011.0-ב 8

 הצרת ןאל רוחבל ךילע תינוכמה ךותב
 א גצ10 ג710א -ה תרזעב עיגהל
 םוקמה לע העבצה ידי לע ,60 אודה
 .הפמב יוצרה

 ריעב 8

 ןפואב םחליי 41%1%א ,ברק בצמב
 שמתשהל טילחת ןכ םא אלא ,יטמוטוא
 הרוגחב תמשש דחוימ ץפחב וא קשנב
 ,ברק ןיא וב בצמב וא תוברקה ןיב .ךלש
 שפחל וא םינבמל סנכיהל תוסנל לכות
 .תויאר רחא
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 רותפכ לע הציחל ,קחשמב בצמ לכב
 הלעפה טירפתל ךתוא ריבעת 0

 ןמז תרבעה ,הניעט ,הרימש רשפאמה
 .קחשמה ןמ האיציו

 םיינויח םיפימ

 םע םיוסמ םוקמ לא עיגהל הסנ =*
 םיתעל ,הרוגחב םינוש םיצפח
 .ךירצ התאש המ אוה ןוכנה רישכמה

 ילבמ םימי יידמ רתוי ריבעת לא =*
 רבד לש ופוסב ןכש ,םדקתהל
 .ךייחב שקנתי ןיווגניפה

 םישנא םתוא םיאצמנ העש לכב אל =

 י*

 י*

 יא

 לכל עיגהל הסנ ,ריעב תויאר ןתואו

 .תונוש תועשב םוקמ
 ביואה תא עינכמ רשוק-גנרמוב

 ותוא לואשל תורשפא ךל ןתונו
 .תחא הלאש

 ןתית לא ,קשנ ילכב שמתשה

 ,ולאכ 3 קר ךל שי ,עגפיהל הפילחל

 בשחמל אצמתש זמר לכ סנכה

 ופסונ םא בל םישו ךלש תויארה

 .הפמה יבג לע םישדח תומוקמ

 6 ] שכ
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 ה \ .םירזומ  תומולח הנורחאל םלוח ןופניווט

 .םיל לופיי לעופהו חוטב אצמנ ולש תכלה בכוכ ויתומולחמ דחאב

 \ | תושעל טילחמ ןוסניווטו הדמשה תס לע

 1 .השעמ

 : | הנטק הקתפרה - האמה תקתפרהל סנכיהל םידמוע ונא

 \ ףא ןאכ תכפשנ אלו תובוב ןה תויומדהש "תורמל"ו .הלודג

 | ורציש רתויב תופיה תואקתפרהה תחאב רכודמ ,תחא םד תפיט

 .ןורחאה ברקה | הנורחאל
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 ן == 5

 . ₪2 ₪ [ וש ל סרה ה ייפ -

 ₪ 1/2 ו ו יש <

 .הריטה תא

 סוסו כ 4:
 5חסוא5 סטו ןכספוזוסת סח 1ה6 קושחפו

 (7ה6 שזזסישץ5פ ז8קזפפסהו !הוקסז!טתו ו

 ."עירפהל אל אנ" תוניתממ המדאל תחתמ םג
 .תואקתפרה
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 אצמנ אופקה םגאה .שודקה רזגה - טאריפה לש ונומטמ תא גישהל ידכ
 .די = 3 .ףועל ךילע |

- =. 



 דבלב וינזואל 5
 ביבר ןרוא :תאמ

 הכימתה רדחב ודבל רתונ .ר.א ךמותה
 לע וספיט םירזומ םירוצי .ךושחהו לפאה
 3 לעב רוצי טנפהל הסינ .ר.א ,תוריקה
 .תחא ןזואו תובנז 2 ,םייניע

 ונממ רדחה תרקתב חתפ רעפנ עתפל
 היה לכה ןאכ דע .טורמו קבואמ רוצי לפנ
 תפצרב עגפ רוציהש ירחא לבא ,ילמרונ
 רבדה הארנ ,באכ תוחנא עימשהו רדחה
 עודיכ ,םיכמות .ישארה ךמותל דושח טעמ
 .באכ םישיגרמ אל ,לכל

 י"ורו
 רוציה ףפונ "!םכל הארא דוע ינא"

 חתפה רבעל ופורגאב ללבודמהו ןטקה
 ןיחבה .ר.א .המר הקירט לוקב רגסנש
 ךישמה ןכלו .ש.נ וניא רוציהש

 הנטקה היצטומה תא טנפהל ויתונויסינב
 .ולומש

 יתוא וחלשו .פ.א ינא ,םולש ...הא ,ןכ"
 אצנ תועש 48 ךותש עידוהל תנמ לע ןאכל
 םוקמהמ ךמות לכ איצות רשא המישמל
 .פ.א רמא ".םימי המכל הזה בוחטה

 רהימ .ר.א לש םעוזה וטבמב ןיחבהשכ
 רוצי לע הכירד ךות רדחה תניפל תגסל
 .םיפא 8-ו תחא ןיע םִע

 םירוציה ינש ורעוה ןכמ רחאל םיימוי
 ריבסה .פ.אש רחאלו רקובב 7 העשב

 תא רובעל ךיא דחא ןודאל הבר החמשב
 .ר.א-ו אוה וכלה ,הידנריקב ךובמה
 ןהינפש תויאשמ יבג לע םינוטרק סימעהל
 ויה םינוטרקה) הכורעתל תודעומ ויה
 ךעמנ טעמכ .פ.א ,יופצכו דחוימב םידבכ
 ..בשחמ יקחשמ 500-כ ליכהש ןוטרק תחת

 לש ןעטמה אתב ולבוהש רחאל
 יגצ לש תרדבמה םתרבחמ ונהנו תיאשמה
 ינגל םירוציה ועיגה ,ף0קםא ץס04
 דמצוה .הכורעתה המייקתה םש ,הכורעתה
 םידבוע םהש ןייצל ידכ קרקרי גת םהל
 םהמ וענמי ןוחטיבה ישנאש ידכו םוקמב
 לע ודקפוה םירוציה ינש .ישפוחל חורבל
 םיאלמ םיפדמב סומע רצו ךורא ריק עטק
 חת אפטס תסא -ו א[א3 ,זת\ '96 -ב
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 %%- [)כ

 הוויצ "!ורכמת ,וישכע"
 םירוציה לע רכומ לוק
 םירוציה .םוקמהמ קלתסהו
 | םלואה לע עגרל ולכתסה
 = .םמוש יד היהש

 ",יניעב ןח אצומ אל הז"
 .ר.א ןניס

 הזכ היהת לא ,תויוטש"
 | 10:59 קר העשה ,דיאונארפ
 אלל תועש 12 דוע שי ונלו
 זא ,הליכא וא הייתש החונמ
 "ועגרית

 הכורצתה יתמ"

 שפיחש .ר.א לאש "?הליחתמ
 לע תויצטומ ירחא תושאונ

 .ריקה

 "...קד דוע ונל שי 11:00-ב ךרעב"
 רומגל קיפסה אל אוה .פ.א לש ברה ורעצל
 אוהו תויה ,חתפל למע וחומש טפשמה תא
 רבעל וצרש םידלי תואמ המכ ידי לע סמרנ
 .ז= 6

 לאש "?והשימל רוזעל ילוא רשפא"
 ילב קר ,ךמות תויהל ומכ הז" .ר,א

 .ומצעל בשח "ןופלטה
 תא תיביסמ תרבג הסליפ םייתניב

 .ןכודה רבעל הכרד

 ךכ לכ יל הארנ אל רבכ התא"
 .פ.א-ל ר.א רמא ",םייח אלמ

 יתרכמ ,רדפב הז ,אל ,אל"
 65-אסא לש תוכרע 4 רבכ
 בישה ".קז4=1 הברה ,ת1= '96-ו
 .פ.א ול

 ךלש םייחה ,יחא ייה"
 ךות .ר.א םזמיז ",קזת4-ב
 , .טסקטה םע הדיחפמ תוהדזה

 ! רוזעל ילוא רשפא ,יתריבג"

 =ו=ג-נ |
 בוש בכשש .פ.א-מ םלעתהו ר.א לאש '?ךל
 .הפצרה לע ךועמ

 ןוזמ אלל םימי 3 ודבעש רחאל ,ךכו
 ,םיקחשמ ףרה אלל ורכמש רחאלו ,םימו
 .ר.א .ךושחהו לפאה רדחל םירוציה ורזחוה
 לעב רוציה םע עשעשמה וקחשמב ךישמה
 .פ.א דועב ,תובנזה ינשו םייניעה שולש
 והבוגמ דביאש םירטמיטנסה תא דדמ
 .הכורעתה ךלהמב

 ושאר תא חיטהו ,פ.א ץפק עתפל
 ךמות תויהל תכפהש האור ינא" .ריקב
 וטבמ ריסהל ילבמ .ר.א רמא ",יתימא
 לע בשייתה אוה ,הנע אל .פ.א .היצטומהמ
 לש םיריש רישל ליחתהו תפנוטמה הפצרה
 ",םישדח םישנא ריכהל ףיכ דימת" .סקפיט
 שי" לש רזוחה ןומזפל ףרטצהו .ר.א חנאנ
 ."הרבח יל

 לאכימ ינריא :תאמ

 ןילופורטמ - םוקמה .2045 - הנשה
 םס ,18₪% - הנכסה ,סל'גנא סול

 עודיה רתויב ןכוסמה םסה .יטוכיספ
 .תושונאל

 הלודג ריעמ הכפה סל'גנא סול
 .הביבסה ירע תא זכרמה ןילופורטמל
 ךרד םהיקסע תא םילהנמ ריעה יבשות
 יעצמא לכ תא תרבחמה תרושקת תשר
 תארקנש ,םימייקה היגולונכטה
 םס חתפל וחילצה םינעדמ ."סקירטאמ"
 יבחרב ץפומה 78% ארקנה שדח השק
 .ריעה

 תא דצב חינהל וטילחה םימסה ירחוס
 לש תשרל דגאתהלו םהיניב תועדה יקוליח
 ופטח םה וז הרטמ גישהל ידכ .םימס ינורב

 לבונ סרפ ןתחו םיבשחמ תותשרל החמומ
 ךכ םסה תא בסהל םתוא וחירכהו ,הימיכל
 ."סקירטאמ"ה ךרד רשפאתת ותצפהש
 םימסה ינורב ורשפא ,חתופ םסהש רחאל
 ,"סקירטאמ"ה ךרד םניחב וב שמתשהל
 תשרב םישמתשמה תא ךופהל ידכ
 תא וקיספה ךכ רחא .םירוכמל תרושקתה
 .םירוכמל בר ףסכב ותוא ורכמו ותקפסא

 םה ףסכב .דואמ ורשעתה םימסה ינורב
 יטילשל וכפה ךכו ברח יריכשו קשנ ונק
 הסנת הרטשמהש העידיב .ןילופורטמה

 וגרווופ ק'ג

 החסונה תא אוצמלו םהב םחליהל
 התוא וקליח םה ,םסה תא הביכרמה
 לכו קלח לביק ןורב לכ .םיקלח העבשל
 ."סקירטאמ"ה לע רחא םוקמב רתסוה קלח

 עשרוהש רבעשל רטוש קחשמ התא
 רסאמה תא .רסאמל ןודינו םימסב רחסב
 תארקנש ללחב המרופטלפ לע תיציר
 םושמ הל ןתינ הז םש ,"איפקמה"
 לכל םיאפקומ אלכה תיבב םיריסאהש
 קלחמ שאר .שנועה יוציר תפוקת ךרוא
 ןקחשה קחשמ ותוא ,שוליבה
 דקפמכ עודיה טז 1זגא) 4 דאםא
 ךתוא ררחשל טילחה ,ןושארה זיירפרטנאה
 יכה רטושה התא יכ "איפקמה"מ יאנת לע
 תא רוצעל חילצת םא .ריכמ אוהש בוט
 םסל ורכמתי תובברש ינפל םימסה ינורב
 אל םא ךא ,אלכהמ ךרורחשל גאדי אוה

 ."איפקמ"ל רזחות המישמב דומעת
 תא ריכזמ קחשמה (1חו6ח 80 קשנמ

 ןורב תריחבב הליחתמ המישמה .00א]
 ,ןכמ רחאל .סופתל םיצור ותואש םימסה
 רוזאל ךתוא הנפמ שוליבה קלחמ שאר
 .שקובמה הנורחאל הארנ םש ריעה
 ,תיתחת תבכר תנחתב ליחתמ שופיחה
 תונחת לא העיסנב וא לגרב םיאצוי הנממ
 .ריעב תורחא

 םישגפנ תיתחתהמ םיאצוי רשאכ
 םיחרזא לש ,בגא ,ןבור .תובר תויומדב
 ינורב לש ברח יריכש םהיניב ,םימימת

1 
 |: אא 5--  ווקכד

 שגפמה) םימסה
 טעמכ חתפתי םכיניב
 .(תוירי ברקל דימת

 תא םיאצומ רשאכ
 תחקל שי םימסה ןורב
 לא חתפמה תא ונממ
 הסינכ רשפאמ חתפמה ,"סקירטאמ"ה
 תא אוצמל הרטמב תרושקתה תשרל
 לכב ומכש ןבומכ .םינורבה לש םידוקה
 ילכ לש לודג ןווגמ םייק הז גוסמ קחשמ
 ,תוחתפמו םינגמ ,תופורת ,תשומחת ,קשנ
 םיכיראמו ,ךסמה יבג לע םירזופמה
 .קחשמה תא םיפיימו

 לש גוריד לביק) דואמ םילא קחשמה
 וב םיאורו (תומילאה תמרב 4 ךותמ 3
 שומיש השענ ,ןכ ומכ .'וכו םד ,תועיצפ
 .תירגלווו הטוב הפשב

 לע קחשמה תא יתצרה ינא
 אל אוהו ,ןורכיז הגמ 16 םַע ,66\486 \7
 תא יתנטקה רשאכ םג הקלח הרוצב ץר
 .ירשפאה םומינימל ךסמה ןולח

 ,תיפרג הניחבמ דואמ עקשומ קחשמה
 בורב ךמות) תיבצק הקיסומב הוולמ
 לק קשנמהו (קושב םיאצמנה לוקה יסיטרכ
 קחשמ רשפאמ קחשמה .הלעפהל חונו
 .רתויה לכל םינקחש 16-ל תשרב

 ןונגסב םיקחשמ יבבוחל ץלמומ
 .סססאו



 דוד 0% יתאמ | /

 רצונ כק5דאט(דזסא סמתמצ =
 תוקזח תודיחי קסרל יעבטה ףחדה ןעמל |

 םוקמב ןברוח רצייל ;תכתמ לש תולודגו =
 ירמנל הניקת תינוכמ התייה ןכ ינפל וב
 .ץורימל ךירבח לש חפנה תא ןיטקהלו

 םירחתמ וב םיפתתשמהש ץורימ והז
 לע וא 107 לע ועמש אל םלועמ וליאכ |

 םה תאז לכבו ,זאסצסגא 6א0
 .םיצורימ יגהנ ומכ תואריהל םיצור

 יצורימו ןומיא ינקתמ םידמוע םתושרל |
 הגילל הגילמ םירבוע םה םהב ,תופילא
 רתויו רתויל םיכפוהה םילולסמ רה"ו

 ו ..םישק
 םיזכרתמש ןמזה דגנ םיצורימ ןאב שי

 .לולסמה תא םירבוע הב תוריהמה רופישב
 /םהב ,וניניבש םינגוהל םיצורימ ןאכ שי = =

 םידבוכמ םיצורימ יגהנכ תואריהל ןתינ
 םיביריה תוינוכמ תא ףוחדל ןמזב .ובו
 .םנוויכל םילכתסמ אלשכ
 הנקמש המ תא .ןאכ שי ,ןבומכו

 10ַ₪878007א - ומש תא קחשמל |
 .לע ץורימב תוחתופ תוינוכמ 16 .קמחמצ =

 : הנופ ימדקה .ןקלחשכ ,תילגעמה הריזה | =
 .תוטעוש תוינוכמה .הריזה זזכרמ ןוויכל = =

 םתא .איש תוריהמב היינשה ךות לא תחא = =
 = תוטירשו תויוקסרתה ןומהש שחנל םילוכי | =

 םיסנמ םירחתמהשכ תושחרתמ חפ לש

 ְּ .תודוקנב תוכזל

 10-ב תוכזל ןתינ

 10-ו ,תוקסרתהב תולעמ

 לילכ םידימשמ םא תופסונ

 4-ב .ביריה תינוכמ תא 3
 תולעמ 180 לש בוביס לע םיכוז תודוקנ
 .תולעמ 9% לש בוביס לע תודוקנ 2-51

 .תודוקנב .הכזמ אל תולעמ 0 ל בוביס
 לש םיגוס השולש ןיב רוחבל שי

 יפ לע תוגרודמ תוינוכמה .תוינוכמ
 ישוקה ,עיגהל תולוכי ןה הילא .תוריהמה
 .תולגוסמ ןהש קזנה תדימו ןהב טולשל

 לש רתויב בוטה ןייפאמה .ביריהמ גופסל
 תא תמשור תינוכמהש אוה קחשמה
 . ןפואב "תטמקתמ" ,תינויגה הרוצב םיקזנה
 תושיגפ יידמ רתוי .םאתהב תגהנתמו ןימא
 וא ריקה םע תושיגפ המכ ,םינפ לומ םינפ
 קל של ,לשמל ,תורחא תוינוכמ םע
 ל ,בגמ ומכ הארי ךלש שוגפהש
 אצמת = םיקזנה םע דדומתהל ץלאיתש
 אל ולי יפא וא הלאמש ,הנימי הטונ הגההש
 ומרגי | :רוחאמ תופיחד יידמ רתוי .ליעפ
 םילמבו ,רבשיהל ךלש העונתה ריצל
 = ןכו םירחאל תחיינ הרטמל ךופהת ,תורחא
 שי קחשמב תורחאה תויומדל .האלה
 2 לבא ,גוהנל ןהלשמ םיכרדו "תוישיא"
 תא םיצפנמ םלוכ רשאכ ,תוליעפה עצמאב

 .ימ אוה ימ תוהזל ןתינ אל ,םלוכ
 .תשר לש םיבצמב ואישל עיגמ קחשמה

 .רשפאמ םינפ לומ םינפ ברק - םיבשחמ
 ₪ דחא לע דחא ברקב תורחתהל ךל
 תא "בשייל"ו ,קיר יד לולסמ לע הרחתמה
 לכ 6 לש בצמב .םכיניב תוקולחמה

  התאש דע ךירחא תובנדזמ תוינוכמה
 9. א 3:

 ש

 860 לש בוביס לע תודוקנ |

 5 ב

+ 

 הז גוסל אוה ףא ךייש "דמשהו אצמ"
 בשחמה לש תוינוכמה םעפה ,םיקחשמ לש
 תחאב "סנכנ" התאשכו .,ךתוא תושפחמ

 < ,ךדצל תמחלנו ךילא תפרטצמ איה ןהמ |
 .בורש חוטב ינא תויורשפאה יוביר תורמל
 57 00דזסא תא ופידעי םישנאה

 16 דע רשאכ דחוימב .ומצע קתפתמצ

 0 ץורימב תינמז וב ףתתשהל םילוכי םישנא
 < .תשרה לע

 0 םיקחשמה דחא והזו תניוצמ הקיפרגה =
 בוט תוארנ תוינוכמ םהבש םידדובה |
 < .ןהילא םיברקתמ רשאכ םג הדימ התואב

 - = ח דואמ םיבוט םה םג םיילוקה םיטקפאה
 .  הזיא קסרמ התא רשאכ תרזפתמ תיכוכז
 <  חפ וא תפב חפ ףושפש ,תימדק השמש
 . < םיעונמה תמהנ ,םימלבה תוקירח ,ןוטבב
 " ,םישרמ ןפואב "קסרתמ" קחשמה .דועו
 .  ללוא .דואמ יפייכ אוהו בוט עמשנו הארנ
 תוינוכמהש איה קחשמהמ הדיחיה הבזכאה

 < = תופפועתמ אלו עקרקה לע תוראשנ דימת
 /דוזמ אממס 08 5תממס-ב ומכ ריוואב
 .ןיוצמ הזו שי המ הז לבא |

 ש-א 6% = ה

 הז ענו מ לש רבחה תא סינכמ |
 .ויתובקעב תוינוכמה |

 5 - ב 57 | השש -/ מ 6 עיקש
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 ם'בט םהו 1

 ₪ .ה(ו רחנ\! ה

 ,6 דע 1 ל'אמ םידליל 'נכפהמ בשחמ קחשמ - 'פמוק
 .םייביטקארט)'א םיטרס ןוואמו .תידוח" תדלה מ בלשמה

 תימואלניב החלצהל הכזש ,ירוקמ ילארשי חותיפ - 'פמ\ה

 ,ב"הראב םידליל תוצלמומה תונכותה תרשע תמישרל סנכנו

 קחשממ תונהיל ,6 דע 1 ינב םידליל הנושארה םעפב רשפאמ

 !ביהלמ יביטקארטניא בשחמ

 .םידל' רתשמ הז םיבשחמ םואתפ - יפמוה םע

 ךלהמ לע םיעיפשמ ,תוריוצמה תויומדה םע ןופלטב םירבדמ

 םינגנמ ,םיעבצה תא םיפילחמ ,ריוואה גזמ תא םינשמ ,םיטרסה

 גוסמ היווח ליג לכל קינעמ יפמוק !דועו דועו ,הניגנ ילכ לע

 .םיטרס לש לודג ןווגמ תועצמאב הנוש

 .רופיסהמ קהלת קר אוה ףיכה לבא

 ,תוירוטומ תויונמוימ רפשמש יכוניח קחשמ םג אוה יפמוק

 -'פמוה

 יפמוק .םייסיסב םייתרבח םיכרע הנקמו םילימה רצוא תא רישעמ

 רשפאמ אוהו ,םיכנחמו םייתוחתפתה םיגולוכיספ עויסב חתופ

 .דליה תומדקתה רחא בוקעל םירוהל

 תא לבקל ןתינו ישיא בשחמל תולקב תרבחתמ יפמוק-תדלקמ

 . 6-אסא1 וא םינוטילקת לש טמרופב םיטרסה

 \'פמ\ה .ת'גמ תופס\נ) תו כו ת

 ,תידוחיי גת תנתמ םכדליל וקינעה

 !תיכוניח היווח םע יתודידיו הנהמ קחשמ תבלשמה

 :תונומזה שאומ| 0

 םג-:וופפ5מ ₪
 9 89 .ה הו כ ש

 סה
 03-57947וו קרב ינב ,13 תרנכ מ"עב םטסיסיטלומ גאב :הצפהו קוויש
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 \ךלש דל'ה \ ולב גושתחה דליל םייד\ת"" בשחמ 'התשמ



 שדוחה ונילא ועיגהש םיפיטה רקיע
 תוכמה קחשמב וזכרתה םיארוק תורשעמ
 .א סאד ג א0א847 3 ,שדחה
 העקשהה לדוגמ םשרתהל אלש ונישקתה
 תא הסיכש ,רשג ץוביקמ יקברס לייא לש
 תא ךרעו זכיר ,ירשפא ןוויכ לכמ קחשמה
 :םיאבה םיפיטה

 סקרייס ₪

 .הכומנ הטיעב ,הרוחא ,הרוחא :תשר א
 הצצפ .המיסח ,הטמל ,המידק :טרופלט
 הכומנ הטיעב קיזחהל :רצק חווטל
 .ההובג הטיעב ,הרוחא ,הרוחא ץוחללו
 הטיעב קיזחהל :קוחר חווטל הצצפ
 הטיעב ,המידק ,המידק ץוחללו הכומנ
 ,המידק ,הטמל :תיריווא הקירז .ההובג
 ,הטמל :1 םויס .ךומנ ףורגא ,המיסח
 .(בורק) הציר ,הלעמל ,המידק ,הטמל
 ,הלעמל ,הטמל ,הטמל ,הטמל :2 םויָס
 .(םוקמ לכמ) הובג ףורגא ,הטמל
 הטמל ,הטמל ,הלעמל ,הלעמל :תויתייח
 ,המידק ,המידק :תויקונית .(בורק)
 ,הציר ,הציר :תורבח .הובג ףורגא ,הרוחא
 ,הציר :דחוימ םויס .הלעמל ,הציר
 .הציר ,המיסח

 סק'ג ₪

 2 .הובג ףורגא ,המידק ,הרוחא :שא רודכ *
 ,הרוחא ,המידק ,המידק :שא ירודכ
 :ריהמ ףורגא .הובג ףורגא ,הרוחא
 סופת .ההובג הטיעב ,המידק ,המידק
 .ךומנ ףורגא ,המידק ,המידק :הכהו
 ..הציפק עצמאב) המיסח :בג תריבש
 הכומנ הטיעב קיזחהל :המדא תכמ
 ,הלעמל :1 םויס .תוינש 2 ךשמב
 המיסח ,הלעמל ,המידק ,הטמל ,הלעמל
 ,הציר ,המיסח הציר :2 םויס .(בורק)
 לש ינשה דצב) הכומנ הטיעב ,הציר
 ךומנ ףורגא קיזחהל :תויתייח .(ךסמה
 .(בורק) המידק ,הטמל ,המידק ץוחללו
 הטיעב ,הטמל ,הטמל ,הטמל :תויקונית
 ,הציר ,הכומנ הטיעב :תורבח .הכומנ
 :דחוימ םויס .הכומנ הטיעב ,הציר
 .ךומנ ףורגא ,הטמל ,המידק ,הטמל

 לאבאק ₪
 הטיעב ,המידק ,הרוחא :ודברוט תציר *

 ףורגא ,הרוחא ,הרוחא :שא רודכ .הכומנ

 ,הרוחא ,הרוחא :יתמדא רוסמ .הובג

 ,המיסח ,הציר :1 םויס .הציר ,הרוחא

 .(בורק) ההובג הטיעב ,המיסח ,המיסח

 =%- [4כ

 ץוחללו הובג ףורגא קיזחהל :תויתייח
 .(בורק) המידק ,הטמל ,המידק ,המידק

 הטיעב ,הציר ,הציר ,הציר :תויקונית
 ,הכומנ הטיעב ,הציר :תורבח .הכומנ
 :דחוימ םויס .הלעמל ,הציר ,הציר

 .ההובג הטיעב ,המיסח ,המיסח

 ונאק

 ףורגא ,הרוחא ,הטמל :םיניכס תלטה
 ,המידק ,הטמל :םיניכס ךותיח .הובג
 הטיעב קיזחהל :חתות רודכ .הובג ףורגא
 :רענו סופת .תוינש 3 ךשמב הכומנ
 הקירז .ךומנ ףורגא ,המידק ,הרוחא
 :1 םויס .(ריוואב) המיסח :תיריווא
 ,המידק ץוחללו ךומנ ףורגא קיזחהל
 :2 םויס .(בורק) המידק ,הטמל ,הטמל
 הטיעב ,המיסח ,המיסח ,ךומנ ףורגא
 ףורגא קיזחהל :תויתייח .(בורק) ההובג
 המיסח ,המיסח ,המיסח ץוחללו הובג
 ,המידק ,המידק :תויקונית .(בורק)
 :תורבח .הכומנ הטיעב ,הטמל ,הטמל
 הטיעב ,הציר ,הציר ,הכומנ הטיעב
 ,הלעמל ,הלעמל :דחוימ םויס .ההובג
 .הכומנ הטיעב ,הרוחא

 ואל גנוק
 ףורגא ,המידק ,הרוחא :עבוכ תקירז
 הטיעב ,הטמל :תפפועמ הטיעב .ךומנ
 .הלעמל ,הטמל :טופלס .(ריוואב) ההובג
 .הציר ,המידק ,הטמל ,המידק :בוביס
 הציר ,דחיב המיסחו הציר :1 םויס
 ..הציפק קחרמ) הטמל ,דחיב המיסחו
 ,הטמל ,הרוחא ,המידק ,המידק :2 םויס
 ,הציר :תויתייח .(בורק) הובג ףורגא
 .(בורק) המיסח ,הציר ,הציר ,הציר
 ףורגא ,המידק ,המידק ,הטמל :תויקונית
 ,הציר ,ךומנ ףורגא ,הציר :תורבח .הובג
 ,הטמל :דחוימ םויס .הכומנ הטיעב
 .הכומנ הטיעב ,המידק ,המידק ,הטמל

 גנאק ויל
 ףורגא ,המידק ,המידק :ךומנ שא רודכ
 ,המידק ,המידק :הובג שא רודכ .ךומנ
 ,המידק :תפפועמ הטיעב .הובג ףורגא
 :םיירפסמ תטיעב .ההובג הטיעב ,המידק
 .תוינש 6 ךשמב הכומנ הטיעב קיזחהל
 ,הלעמל ,הלעמל ,הטמל ,הלעמל :1 םויס
 :2 םויס .(םוקמ לכ) דחיב המיסחו הציר
 הטיעב ,הטמל ,הטמל ,המידק ,המידק
 ,הטמל :תויתייח .(םוקמ לכ) הכומנ
 :תורבח .ההובג הטיעב ,הטמל ,השמל
 .דחיב הצירו הטמל ,הציר ,הציר ,הציר

 ושנש 4 6. ושכל 4 | ) ונש ה א ושנש ב 65 ו כ 4 ₪ ושכש 4 - =
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 ,המיסח ,המיסח ,הציר :דחוימ םויס

 .הכומנ הטיעב

 ףלוו טיינ ₪
 .הובג ףורגא ,המידק ,הטמל :ןזרג תכמ -*

* ₪ 

 .ךומנ ףורגא ,הרוחא ,הטמל :ץח תיירי
 הטיעב ,המידק ,המידק :ףתכ תתחנה
 ,הרוחא ,הרוחא :ןגמ תליה .הכומנ
 םויס .(בורק) הובג ףורגא ,הטמל ,הרוחא
 הובג ףורגא ,הטמל ,הרוחא ,הרוחא 1
 ,הרוחא ,הלעמל ,הלעמל :2 םויס .(בורק)
 .(ביואהמ םידעצ 2) המיסח ,המידק
 הטמל ,הטמל ,המידק ,המידק :תויתייח
 ,הרוחא ,המידק :תויקונית .(בודק)
 :תורבח .ךומנ ףורגא ,הרוחא ,המידק
 ,דחיב הצירו הטמל ,דחיב הצירו הטמל
 ,הציר :דחוימ םויס .דחיב הצירו הטמל
 .המיסח ,הציר

 רוטקס

 .ךומנ ףורגא ,המידק ,המידק :רשי ליט
 ףורגא ,הרוחא ,הטמל ,המידק :בקוע ליט
 הטיעב ,המידק ,המידק :טרופלט .הובג
 ,הציר ,ךומנ ףורגא :1 םויס .הכומנ
 ,המידק :2 םויס .(בורק) המיסח ,הציר
 דומעל) המיסח ,הרוחא ,המידק ,המידק
 ,המידק ,המידק :תויתייח .(ךסמה עצמאב
 ,הרוחא :תויקונית .(בורק) הלעמל ,הטמל
 .ההובג הטיעב ,הטמל ,הטמל ,הטמל
 ,הצירו הטמל ,הצירו הטמל :תורבח
 ,הציר ,הציר :דחוימ םויס .הצירו הטמל
 .הטמל ,הציר

 גנוצ גנאש

 ףורגא ,הרוחא ,הרוחא :דחא שא רודכ
 ,הרוחא ,הרוחא :שא ירודכ 2 .הובג
 :שא ירודכ 3 .הובג ףורגא ,המידק
 ףורגא ,המידק ,המידק ,הרוחא ,הרוחא
 ,המידק :תינקלוו תוצרפתה .הובג
 .הכומנ הטיעב ,הרוחא ,הרוחא
 :סק'ג .המיסח ,המיסח ,המיסח :סקרייס
 .ךומנ ףורגא ,הטמל ,המידק ,המידק
 הטיעב ,המיסח ,ךומנ ףורגא :לאבאק
 ,המידק ,הרוחא ,המידק :ונאק .ההובג
 ,המיסח ,הציר ,הציר :ואל גנוק .המיסח
 .הציר
 ,המידק ,הטמל ,הרוחא :גנאק ויל
 ,הלעמל ,הלעמל :ףלוו טיינ .הלעמל
 ,הרוחא ,המידק ,הטמל :רוטקס .הלעמל
 ,המידק ,הטמל ,המידק :הוויש .הציר
 ,הטמל ,הרוחא :לדניס .הכומנ הטיעב
 ,הטמל :הינוס .הכומנ הטיעב ,הרוחא

 .דחיב המיסחו ךומנ ףורגא ,הציר
 ,המידק ,המידק ,המידק :רקיירטס
 ,הטמל ,המידק :וריז בס .ההובג הטיעב
 .הובג ףורגא ,המידק

 ץוחללו ךומנ ףורגא קיזחהל :1 םויס *
 .(בורק) הטמל ,המידק ,המידק ,הטמל
 ץוחללו ךומנ ףורגא קיזחהל :2 םויס
 .(בורק) המיסח ,הציר ,המיסח ,הציר
 ץוחללו הובג ףורגא קיזחהל :תויתייח
 :תויקונית .(בורק) הציר ,הציר ,הציר
 .הכומנ הטיעב ,הציר ,הציר ,הציר
 ,הציר ,הציר ,הכומנ הטיעב :תורבח
 ,הלעמל ,הלעמל :דחוימ םויס .השמל
 .ךומנ ףורגא ,הרוחא

 תיעבטה ותרוצל רזוח גנוצ גנאש :הרעה
 .הצור אוהשכ

 הוויש ₪

 תדיער .הלעמל ,הטמל :טרופלט תציחמ א
 ,הטמל ,הרוחא :המדא
 רודכ .ההובג הטיעב ,הרוחא
 ,המידק ,הטמל :לוחכ שא
 ,המידק :1 םויס .הובג ףורגא
 ףורגא ,המידק ,הטמל ,הטמל
 קיזחהל :2 םויס .(בורק) הובג
 ץוחללו ההובג הטיעב
 ,המידק ,הרוחא ,המידק
 :תויתייח .(בורק) המידק
 ,המיסח ,המיסח ,הציר
 .(בורק) המיסח ,המיסח
 ,הטמל ,הטמל :תויקונית

 םויס .הובג ףורגא ,המידו
 ,המידק ,הטמל :דחוימ
 .ךומנ ףורגא ,המידק ,הטמל

 לדניס ₪
 ,המידק :לוחכ שא רודכ *

 רודכ .הובג ףורגא ,המידק
 :(הציפק ידכ ךות) לוחכ שא
 הטיעב ,המידק ,הטמל
 ,הרוחא :הסיט .הכומנ
 הטיעב ,המידק ,הרוחא
 ,המידק :הקעצ .ההובג
 .הובג ףורגא ,המידק ,המידק
 ,המיסח ,הציר ,הציר :1 םויס
 ,הציר :2 םויס .(דומצ) המיסח ,הציר
 המיסחו הציר ,המיסח ,המיסח ,הציר

 ,המידק ,המידק :תויתייח .(בורק) דחיב
 :תויקונית .(בורק) הובג ףורגא ,הלעמל

 :תורבח .הלעמל ,הציר ,הציר ,הציר

 ,הציר ,הציר ,הציר ,הציר הציר ,הציר

 ,הטמל ,הטמל :דחוימ םויס .הלעמל

 .ךומנ ףורגא ,הטמל

 קוומס ₪

 .הכומנ הטיעב ,המידק ,המידק :טרופלט =

 יתלב .ךומנ ףורגא ,הרוחא ,הרוחא :תינח
 יתלב .הציר ,הלעמל ,הלעמל :הארנ
 הקירז .הציר ,הלעמל ,הלעמל :הארנ
 ,הלעמל ,הלעמל :1 םויס .המיסח :ריוואב
 ..ךסמה לש ינשה דצהמ) הטמל ,המידק
 דחיב המיסחו הציר קיזחהל :2 םויס
 הלעמל ,המידק ,הטמל ,הטמל ץוחללו
 ,המידק ,המידק ,הטמל :תויתייח .(בורק)
 ,הטמל ,הטמל :תויקונית .(קוחר) המיסח
 :תורבח .ההובג הטיעב ,הרוחא ,הרוחא
 םויס .ההובג הטיעב ,הציר ,הציר ,הציר
 הטיעב ,הטמל ,המידק ,המידק :דחוימ
 .הכומנ

 ףיסוהל שי קוומס םע קחשל ידכב :הרעה
 .666 רפסמה תא קחשמה תא הלעמש הדוקפל

 הינוס ₪

 ףורגא ,המידק ,הטמל :תולוגס תועבט *
 ףורגא ,הרוחא ,המידק :די ףכ תכמ .ךומנ

 ךומנ ףורגא ,הטמל :םילגר תסיפת ,הובג
 ,הרוחא :םיירפסמ תוטיעב .דחיב המיסחו

 :1 םויס .ההובג הטיעב ,הטמל ,הרוחא

 הציר ,הטמל ,הטמל ,המידק ,הרוחא
 הציר קיזחהל :2 םויס .(םוקמ לכמ)
 הטמל ,הרוחא ,הלעמל ,הלעמל ץוחללו
 ףורגא קיזחהל :תויתייח .(םוקמ לכמ)

 ,הטמל ,המידק ,הרוחא ץוחללו ךומנ
 ,המידק ,הרוחא :תורבח .(בורק) המידק
 :דחוימ םויס .הציר ,הטמל ,הרוחא

 .הובג ףורגא ,הטמל ,המידק ,המידק

 וישי ין וישי יו וישנו ין[ ןןישכ נין ןויכי]| ןןישיקי] |
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 רקיירטס

 ,הרוחא ,הטמל ,המידק :ךומנ ןומיר
 ,הטמל ,המידק :הובג ןומיר .הובג ,ןרגא
 ,המידק :הלא ףועמ .ךומנ ףורגא ,הרוחא
 :הלא תלפה .ההובג הטיעב ,המידק
 :1 םויס .ךומנ ףורגא ,הרוחא ,המידק
 הכומנ הטיעב ,המידק ,המידק ,המידק
 ,הטמל :2 םויס .(ךסמה לש ינשה דצב)
 םידעצ 2) המיסח ,הטמל ,המידק
 ,המידק ,הטמל :תויקונית .(ביריהמ
 :תורבח .הובג ףורגא ,הרוחא ,המידק
 םויס .ךומנ ףורגא ,הציר ,ךומנ ףורגא
 הטיעב ,הלעמל ,הלעמל ,המידק :דחוימ
 .ההובג

 וריז בס

 .ךומנ ףורגא ,המידק ,הטמל :חרק רודכ

 .ךומנ ףורגא ,הרוחא ,הטמל :חרק תומד
 ףורגא ,המידק ,הטמל :חרק תחלקמ

 ,הטמל :חרק תחלקמ .הבוג
 תחלקמ .הובג ףורגא ,המידק

 ,הטמל :(ךינפל בורק) חרק
 .הובג ףורגא ,הרוחא ,המידק
 :(ךירוחאמ בורק) חרק תחלקמ
 ףורגא ,המידק ,הרוחא ,הטמל
 ףורגא ,הרוחא :השילג .הובג
 הכומנ הטיעבו המיסח ,ךומנ
 ,הרוחא ,הרוחא :1 םויס .דחיב
 .(בורק) הציר ,הרוחא ,הטמל
 ,הציר ,המיסח ,המיסח :2 םויס
 .(בורק) הציר ,המיסח
 ,הלעמל ,המידק :תויתייח
 :תויקונית .(בורק) הלעמל
 הטיעב ,הרוחא ,הרוחא ,הטמל
 ,הכומנ הטיעב :תורבח .ההובג
 םויס .הלעמל ,הציר ,הציר

 ,המידק ,הטמל ,הרוחא :דחוימ
 .ההובג הטיעב ,המידק

 א( יצ ₪
 בייח התא תויתייח עצבל ידכ א

 עצבל לדכ .םימחר עצבל

 בוביסל עיגהל ךירצ םימחר
 אל דואמ בושח) ישילשה

 עגונ ביריהש ינפל בוביס םושב חצנל
 הציר קיזחהל ,(ודבעי םימחרהש ידכ ךב
 תא בוזעלו הטמל ,הטמל ,הטמל ץוחללו
 תא עצבל לכות ךכ רחא קר .הצירה
 .תויתייחה

 תבובב וכזי םינייטצמ םיפיט יחלוש

 ₪ אתא

 ימ ןיינעמ - יקברס לייא הכז םעפה
 ...האבה םעפב הכזי

 15 אאשכ
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 תרבח איה 1006/46 015 תרבח
 א ו

 ו-2 )
 םיטסווק השיש לש הרדס םלועל
 5465 00857 (1-6) ,םיפרוטמ

 הידוראפ :אשונ ותוא לע וססבתהש
 תעכ .ינוידבה עדמה רנא'ז לע הריטאסו
 שדח הידמיטלומ טקיורפב הרבחה האצי
 ,אל וא ונימאת ,אשונהו .111%8 0160 -
 הצירק ילב .יניצר ינוידב עדמ רופיס
 ,ןבומכ רמוא אל הז .תחא תידוראפ
 ...רומוהב אלמ וניא אוהש

 לודגה גרבליפש
 ,תיעונלוקה היזטנפהו היצקיפה ןואג

 ,גיצהל ךרוצ ןיא ותוא ,גרבליפש ןביטס
 ול היה .7ךאמ ₪16 תא םזי רשא אוה

 ו
 יד יי יה שינו לי יי
 ."הרדאמ הרייסמ רצואה"ל "רוסאה

 ותוחתפתהו ומויקל עדומש ימכ
 ,הידמיטלומה דממ לש תכלוהו תצאומה
 ו יו 6 ל
 הידמיטלומ קחשמכ רתויב תחלצומה
 הנפ ןכל .טרסכ אקווד ואלו יביטקארטניא
 וקיפיש תנמ לע 1.6.45 4875 תרבח לא
 .םידיגו רוע ול ומקריו ןויער ותוא תא
 םייואר םישיא המכ דוע ופרטצה טקיורפל
 חצינ קחשמה תביתכו חותיפ לע - ןויצל
0 
 פו ב
 תווצ לא תגדמ 07 אדא.
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 טוקס ןוסרוא ףרשצה קחשמה לש םיבתוכה
 םיסרפ רוטע ינוידב עדמ רפוס ,דראק
 לוקו ("םיתמל לוק"-ו "רדנא לש וקחשמ")
 טואנורטסאה ,תישארה תומדה

 ו ו 106
 תינלטק תוחילש"מ שד 16א תסמתםדך
/ 

 1 ב
 יקחשמ לש םהיתולילע תא ןחבנ םא

 לש תיפוסה הרטמהש אצמנ ,הקתפרהה
 וא ,ולוכ םלועה תא ליצהל איה םבוד
 .תוצרא המכ וא תשבי וזיא תוחפל
 בלשה איה ץראה רודכ תלצה די כ16-ב
 לולסמב אצמנ יקנע רואטמ .יתלחתהה

 תיבב ילשע תישיאה תיללחה

 ,רואטמ ותוא .ץראה רודכ םע תושגנתה
 טרייל וחלשנ ,הליטא םשה תא אשונה
 לש תווצ ,םייניערג ץפנ ישאר תרזעב
 0015 ₪0 ₪0₪1א5 - םיחמומ השולש
 םאזאא ,תינשלבו תימואלניב תבתכ
 םסרופמ גולואיכראו גולואיג הת טסתה
 טואנורטסא קיתו ללח לעושו
 :;קחשמה רוביגו רנידרוא-ארטסקא
 .305ד0ַא 1.סשא

 עטקב) ולולסממ טסומ הליטאש רחאל
 היצמינאו הקיפרג תוניצס המכ ללופה
 .רוקחל השולשה םידרוי (דחוימב תוביהרמ
 השעמל אוה הליטאש ררבתמ הרהמ דע

 ו ו
 םיליעפמ ,תוקידבו םיחורחר המכ דוע

 ןכש .קחשמה לש תכרעמה תושירדל םוקמ וז הבתכב שידקהל יאדכ ילוא
 תוחפל ונל הקיפנמה 1.0045 4278 לש רתויב שדחה טסווקה אוה דצמ 0
 .הנשב םיטסווק המכ

 לבא ,אסאנ לש םיבשחמה םגש חוטב ינאו דצמ 016 תא ץירמ ילש בשחמה
 ןמזה עיגה ילוא ,תיללח לש םינותנ ומכ םהל םיארנ תמאב םינותנהש ולאל
 .םכלש רואזונידה תא חיבשהל לוקשל

 !םומינימ 486 2א-11/66 :דבעמ ₪

 .(הבוח אל לבא \צוחשסשפ 95 םאות) הלעמו 05 6 :תכרעמ
 .(םומינימ שממ שממ לבא) םוימינימ 18\8 4/1 :ןורכיז
 .חישקה ןנוכב יונפ םוקמ לש 1א!8 :ןנוכ חפנ
 .אופ6-2 ןקתב ךומתל ךירצ .הלופכ תוריהמ םומינימ :6כ-אסאו
 !!!הבוח 61 וא ע[,-ל תומאתה .םיעבצ 256-ו \60.ב :ואדיו סיטרכ

 /ז2 ר"ד ,םכתא םיבבוסלו םכל םינבומ םניא םיגשומהמ וליא יא םא :הרעה

 .םכיתולאש לכ לע םכל תונעל חמשי

 : י רו צג עמ
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 תא ךפוהה ןונגנמ תועטב השולשה
 ,תיבכוכ-ןיב-לטסירק-תניפסל רואטמה
 םלזמל .השדח הטנלפל םתוא האיבמה
 עורל ךא ,וזה הטנלפב תויחלו םושנל ןתינ
 םג התיאו תמלענ לטסירקה תניפס ,םלזמ
 תורוצ ולגתי הלילעה ךלהמב .הרזח ךרדה
 אל) ותומי םירוביגהמ קלח ,תושדח םייח
 ופשחי תושדח תויגולונכט ,(ימו המכ הלגנ
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 .התיבה רוזחל הסנת הרובחהו

 י?העוט אל גרבליפש
 וי

 .טרס ומכ םדקתמ לכהש ךכ ,תושק תודיח
 ,םרוז ,ימאניד ,יבויח רבדהש ורמאי קלח
 ורמאיש םירחא תמועל ,בוט בצקב ,קלח
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 | הקיסומהו םייעוצקמ
 ריש לוק ספ ומכ תעמשנ
 י ספ תא הריכזמו ,ןיוצמ
 טרסה לש לוקה
 דע המיהדמ הרוצב (3צ55) "תולוצמ"
 .תולק תודיחה רומאכו הדישחמ

 ,השעמל ,בר ןמז ךשמנ וניא רבדה
 םילקתנ ונא תינושארה תומדקתהה רחאל
 היעבה םיתעלש ,תושק הכ תודיח המכב
 הפיא ןיבהל אלא ,ןורתפה תא אוצמל הניא
 זא .ונתיאמ הצור ללכב איה המו הדיחה
 לכש ,ועקתנ םהש ורטקיו םיימיספה ומוקי
 עיגהשו םהל השבתשה קחשמה תמירז
 קימעהל ךרד תא אצמי והשימש ןמזה
 םינקחשהש ילבמ ,םיקחשמה תא לפלפלו
 תועש ךשמב שארה תא רובשל וכרטצי
 וא וז הדיח לש הנורתפב (בוטה הרקמב)
 ףסכנה ןורתפה ןיבל םניב הדירפמה תרחא
 ..האבה הדיחה ןיבל םניב - ןוכנ רתוי וא)

 דפ ₪16 םאה ?העט גרבליפש םאה
 לע ובשחת ?עונלוק טרסכ רתוי הנהמ היה
 ,תויבלטקארשבלאה הרואפל ;:הז
 תוילרוגה תוטלחההו ונלש תופתתשהה
 קחשמ לש םוצעה ןורתיה ןה םילבקמ ונאש
 התוא לע ךא .עונלוקה טרס לע בשחמה
 לש ריחמב םימלשמ ונא תויביטקארטניא

 ו ו
 ל = || יו

 ךסמב רבד לכ לע םיצפח תורשע הסנמ
 םישוע םתא המ םכל ריכזהל ךירצ אל ינא)
 םירבד םירוק ,ןפוא לכב .(םיעקתנ םתאשכ
 טרס לש הלילעב לבקל םינכומ ונייה אלש
 .עונלוק

 ןוצעטלו"תכל קיחרהל ןיתנ
 ונלש הטילשהו תויביטקארטניאהש
 םיטסווקב ןכש ,דבלב הילשא ןה קחשמב
 תא םייסל תחא ךרד קר הנשי הז גוסמ
 תוטלחה תחקל תלוכי ונל ןיא - קחשמה
 דע בושו בוש לשכיהל אלא ,תוילרוג

 ו
 ונתוא םדקתש (אל וא תילרוג) הדיחיה
 .קחשמב

 ךסב .העט אל גרבליפשש ןעוט ינא
 םינייפאמ םניא םיעקתנ םהב םירקמה לכה
 רתוי ילוא םה .7אמ ₪16 תא אקווד
 תויוכיאהש ןוויכמ ,וב םישגרומ
 תויטננימוד קחשמה לש תויעונלוקה
 םירחא םירצומ לש ולא רשאמ רתוי הברה
 .וגוסמ

 אוצמל וחילצהש םידיחיה ,ימעטל
 ו יי יי =

 םדקתהל ןתינ) םייראיניל-נונ םהש םנימב
 וא ,(תונוש םיכרד המכב םתוא םייסלו
 "םיאלמה" וא םיכורא קיפסמה םיטסווקה
 "תודיח ימוסחמ" םתואל םיקוקז אל םהב
 .בצקה תא םיטיאמש

0 



 ינריא לאכימ :תאמ

 היגטרטסא יקחשמ בהואש ימ
 כ

 חרזמהמ עיגהש הבשחמ קחשמ והז
 אל הלועפה יקחשמ יבהוא םגו ,קוחרה
 .תולקב ול וחיני

 תוארל ןתינ תונושארה תוינשהמ רבכ
 ישודיח לכב ושמתשה קחשמה ירצויש
 תונהיל ונל םורגל תנמ לע הידמיטלומה
 תחראמה ונינפ תא תלבקמ החיתפב .ונממ
 ,תיניסה המוחה לע 05 א 0
 יקוח תא הרורבו הלק תילגנאב הריבסמו
 איה .וב תונושה תויורשפאהו קחשמה
 תרזועו קחשמה תא תוולל הכישממ

 ו
 רשאכ תונורתפ ןתמו תויגטרטסא לע
 .עקתנ ןקחשה

 םייולג םיפלק 144 םינגרואמ ךסמה לע
 םיפלק ידי לע הסוכמ םהמ קלחשכ ,ןיעל
 לכ תא ריסהל איה קחשמה תרטמ .םירחא
 הפישחל דע ,תוגוזב ךסמהמ םיפלקה
 םיחנומ הילע הנומתה לש האלמה
 .םיפלקה

 תויהל םיפלקה ינש לע ,גוז ריסהל ידכ
 םא ישפוחכ רדגומ ףלק .םיישפוחו םיהז
 יקוח .רחא ףלק וידדצמ וא וילעמ ןיא
 עיגהל תנמ לע ךא םיכבוסמ םניא קחשמה
 ןויסינ טעמ אל שורד ,ההובג קחשמ תמרל
 םירחא םיקחשמל דוגינב .הדמתהו
 514%0₪41 ,המ ןמז ירחא םיסאמנה
 םיקחשמש םעפ לכב הנוש תויהל חילצמ
 יהב

 דוע םימייק יסאלקה קחשמל ףסונב
 .םיקחשמ יגוס השולש

 יי
 ףלקב ךמותה ףלק רסומש עגרב ,םיליגרה
 דע לפונ ךמתנה ףלקה ,וילעמ אצמנה
 קחשמה ךכ ,רחא ףלק ידי לע רצענ אוהש
 ךלהמ לכב הנושו ימניד תויהל ךפוה
 םא ,הגאד לא .תמדקומ הבישח בייחמו
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 בשחמה ילפורטסטק ךלהמ םתעציב
 דחא בלש קחשמה תא ריזחהל רשפאמ
 הרוחא

 לומ קחשל שרדנ התא 406710א-ב
 גוז ףיסומ בשחמה תוינש המכ לכ .ןועשה
 תכפוה הרטמה ךכו ךסמה לע םיפלק
 הז קחשמ גוסב .דימתמ השק תויהל
 בצק תא עובקל ןקחשל רשפאמ בשחמה
 .הפסוהה

 יל ו יו יו
 םיפלקה תא רדסמ בשחמה ךכל ףסונבשכ
 תא ל ןקחשל רשפאמו דחא דבורב
 ךלהמב םא .םיפלקה תודומעו תורוש
 םיפלק גוז דימצהל ןקחשה חילצמ הזזהה
 .ךסמהמ םירסומ םה םג םיהז

 ינשל קחשמ םג רשפאמ קחשמה
 םיפלק ריסהל םישרדנ םינקחשה .םינקחש
 חילצמש הז אוה חצנמהו ,ורותב דחא לכ

 מי ה
 םייתימאה םינעוצקמלו םיצירעמל

 ,זשאא גאו₪אד - תפסונ תורשפא תמייק
 םהב םיפוצר םיקחשמ 12 לש הרדס
 הרזעה תויורשפא לכ תא לטבמ בשחמה
 קחשמה .םירחאה םיקחשמב תוחותפה
 ותוא הוולמה הקיסומהו בשיה בצועמ
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 עקרב .קוחרה חרזמה לש הריווא הרשמ
 אשונל הרושקה הנומת דימת תאצמנ
 םירתא לש םימוליצמ לחה ,ןקחשה רחבש
 .ללחהמ םימוליצב הלכו ןיסב םימסרופמ
 םיגוס וליפא תרשפאמו דואמ החונ הרזעה
 הריחבה יטירפת .618475 לש םינוש
 םיפלק תונונגסל תויורשפא םיחתופ
 תרירב םהש ,םייניס םיפלקמ - םינוש
 רקחב תורושקה תונומת ךרד ,לדחמה
 םישנא ,תונמוא ,ינוידב עדמ ,ללחה

 .םירחאו הקיסומ ,םימסרופמ
 םיפלק גוז אוצמל חילצמ ןקחש רשאכ

 וא ואדיו עטק ןירקמ בשחמה םיהז
 יי ל 1
 מ

 תורוצ 13 ןיב רוחבל ןתינ המוד ןפואב

 רוציל ךכו ,םיפלקה תמירע רודיסב תונוש
 .קחשמל קחשממ םישדח םירגתא

 /גתסשפ 3.1 ןה קחשמה תושירד
 כ 0

 הפוקש טעמכו הלק הנקתהה .לוק סיטרכב
 הרמוחה תקדבנ הכלהמבו ,שמתשמל
 כ יי
 ךרוא ךילהתה ןכל) תמלשומ המאתהל
 .(תוקד רפסמ

 רתוי תצק הסרג אצמאש חוטב יתייה
 יתעתפוהו 7818ַ] קחשמל תנכדועמ
 ,םישודיח בלשמה רדהנ קחשמ תולגל
 ההובג המרב םיטרסו הקיפרג ,היצמינא
 .דחוימב
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 הז !אל ?תבכר וז .אל ?רודכ הז
 צא[ א הז !אל םג !ןמרפוס
 ידכ ₪181 לש התרזעל סייגתמש
 רבדמל ץראה רודכ תכיפה תא רוצעל
 .חולדו םמוש

 יתצרפתהש רחאל יתלאש "?הז הפיא"
 ידוסה יעקרק תתה ןסחמה לא תוריהמב
 ומעפנש ןסחמה ישנא .הרבחה לש

 ל ל ו
 .ןחלושה לע הל החנש הנטק המירע

 ,חטשהמ קחרתהל םכמ שקבמ ינא"
 ישנא לע יתיוויצ ",הטילש תחת בצמה
 המידק יתדעצ ,חוטבו ךומנ לוקב ןסחמה
 וארש ןורחאה הארמה .הליבחה תא יתחקלו
 המירעה תא תופטוע םיידי יתש היה
 םה ,תושעל המ) ןטק קבא ןנע ,ןכמ רחאלו
 .(הטמל םש םיקנמ אל

 קחשמה אקווד התייה המירעה תעתפה
 - ףוסל תוחדל יתיצר ותוא
 .דצמ ג כי אד טאמפ סזץ וצ קמח[ א
 הפצת אלש םיקחשמה גוסל ךיישה קחשמ
 הפיה הפיטעה תורמל דחוימ והשמל םהמ
 .תכשומהו

 הרוצב רבעומש הדמול קחשמ אוה ודא
 היצמינא יטרסב שומיש ךות ךסמל הלועמ
 םינקחשה תולוק לש ןוכנ קוהיל ,םיבוט
 .םיטרפה לכ לע הדפקהו

 61405 אזפכס-ו עאדאספע
 םוטא אלכ את ךותב םיאולכ ויה ,(םיערה)
 םהל רשפאל ןווכתהש וא רשפאש חוכ לכל
 תדמשהל תומיזמו תוינכות ינימ לכ עצבל
 ותוא לעו ןמז ותואב .ץראה רודכ םוהיז וא
 50080 םשב הריעצ תינעדמ ,בכוכ
 החסונ בותכל החילצה - םאואג <.
 םירוציה ינש וררחתשה התרזעבש תמיוסמ
 .יתרכזהש

 זעונה קבאמה לע ססבתמ קחשמה
 זזצ קממו1גוא - ללוהמה ונרוביג להנמש

 ןוטרס - ההובג דואמ דואמ המרב םה

 ו ג
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 .וניבכוכ תא דימשהל המיזמהמ

 רחא בכוכמ עיגה ונרוביגש איה היעבה
 םייעדמה תונורקעה תא ןיבמ אלו
 ינש דצמ ,ץראה רודכ לע םילעופה

 ו
 םישורדה םירושיכה לכב התוא ןנח אל
 םיסנכנ םתא ןאכ .תצלפמה תדיכלל
 לש םירושיכב שמתשהל םכיִלע .הנומתל
 תא ליצהל תנמ לע תויומדהמ תחא לכ
 רישכמ דמוע ונרוביג תושרל .םוקיה
 עדימ לבקל ולכות ותרזעבש עפ ג ארקנה
 ןנשי קרש תורושקה תויושחרתה לע
 ובש יאה לע עצבל ןתינש תונוש תויוליעפ
 תפעה ,תויצטומ ברק :ןוגכ ,םיאצמנ םתא
 תוארל יאדכש תויורזומ דועו ריוואב תורפ
 ו די ליב

 קחשמב םיעיפומש היצמינאה יטרס
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 'ניטקאוטניא[וני
 ,ירוקמ (יתיארש םיפיה ןיב) החיתפה
 ןתונ ןוטרסה ,השעמל .רומוה אלמו ינועבצ
 לילצב הוולמו קחשמל הסינכה ירבסה תא
 .הלועמ אוה םג קחשמב דנואסה .םיאתמ
 הקיסומה תא בלשל ודיפקה םיתנכתמה
 .ןוכנה ןמזב םינוכנה םילילצה תאו
 קחשמ יפלק העשת םיפרוצמ קחשמל
 תולגל רשפא וכרדש ,ולשמ עע4 ןיעמו
 יפלקבו תוארוהה תרבוחב םינוש םידוק
 .הפיו ביבח קימיג - קחשמה

 קחשמ ןאכ ונל שי ,ןכבו ?אל וא תונקל
 ו | יה

 תויגולוקא תוכרעמ תודוא ןקחשה תא
 ימו .לבוסה וניבכוכל תורושקה תויגולויבו
 ןיידעו) קיחצמ דמחנ קחשמ הצור תמאבש
 שב קחשמה הז - (םירוהב יולת
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 לנוידב עדמ יטרס תייגולירט .תומדקומה

 ו
 ,(תורחואמה םיעשתה תונש רבכ הז
 המצעל התנקש יפכו ,חונמ ןיא ןיידע
 76 08₪8-ה ירצומ ןיב םוקמ
 עדמה ירפס םוחתב ףאו א(0[1א

 ה - רק = ו

 יקחשמ' תיישעתב הבושח הילוחכ
 .בשחמה

 ?רדייוו 'תראד הז ימ

 ואדיו תונוכמ .קר ויהש הפוקתב דוע

 םשב קחשמ םייק היה רבכ ,חטשב

 ק0-ה בשחמל עיגה םגש 8 א 5

 ונילא האיבה ,רתוי רחואמ .ןושארה

 א-\/[]א0 תא םיקחשמה קושב הצואתה

 ולשמ םיכשמה ררגש רוטלומיס - אלפנה

 .8-ו/זא6 ומכ (ןייצל שי ומצע תוכזבו)
 םשב  םילשמ  רוטלומיס

 םלועה ךיוואל אצי ,ום-ת6ךץקק

 ועיגה תונולת ייִדמ"רַתַוי רשאכ

 אלש הדבועה יבגל 1.06.58 40ד8ַ-ל

 תרשרשב הירפמיאה תא קחשל ןתינ
 .א-(/1א6 יקחשמ

 השעמל היה יאס םח]נ אא

 ויהו הרבחה לש ןושארה 6₪0-ה קחשמ

 ל גיר ג םיעטק ב

 הנטק.הטילש ,ןקאשל רשפאמ התא
 םיניינעה :וביבס השענה .לע תלבגומצ=

 תוריל ךירצ קר אוהו' וטדעלב .שימדקתמ
 .םעפ יִדמ

70102520 

 2 העודיה 57 \ א \\ 86 יטרס תרדס

 / ' חשגירו ,הרעסב .םלועה תא השבכ וז
 .  תונשב ,םויה .דחאכ םירגובמו םידלי

 .ןגיסינ ןאכ שי לכה ךסב .ויבגל תוקפס

 . הועבי ,שארמ םינכומ היצמָטָנֶאְויטרס המ
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 .קשמ כ רצ
 תוכיאה ,תעגש ה הקס % וה יג
 היצמינאה ,ואדיוות" לש יתיפהנה

 ושע (םיילוקו םייפרג) םינושּה םיטקפאהו =
 הטילשה לע קנעב ופיחו-,םהלש תא.

 קחשמה .קחשמב ןקחשל שיש תלבגומה

 שדח ןז רציש ךכ ידּכ ךע קנע טיהלל היה

 יבג לע "ץר" ןשקא) הז גוסמ םיקחשמ לש
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 םהבש םסרופמה :(עופק

 עיגהש ,ךשמהה קחשמ אצי תעש. תלטוב
 .ומדוקילע הלוע קפס .אללו עיתפמצ

 לש רתוי לודג רחבמ שי םויכ ,תאז םע | -%

 תלבגומה הטילשהו.קושב 62 :(חשמ
 םידמוע ונא םאה .יחרּכה אל ןור

 םלוע תא עגשיש טיהל רפו
0 

 חוו מ
 פב ןאכ

 !טיהל רפוס
 1 = ב מ 7

 רתוי איה הקיפרגב יללכ רופיש לח 1
 םילודג םיעובירמ תבכרומ הניא ,הדח
 .רתוי הקלח היצמינאהו םיסגו
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 + קישטק הרצונ קחשמה רובע 2
 תק פחת" ה תרזעב םקלח
 ₪ ,םקלחו טרסה לש תורואפתהו
 ןןויעטק"טנשי ךא ,תבשחוממ הקיפרג

 םע היצקארטניא םיליכמה 2
 טיפ םיפדרָמְצ="פיַכז םירוצי
  םיטרסל וארנ אלש"הירפמיאה

 - .םישדח ללח תוברקבו %
 רומשל ןתינ .קחשמה תיתשתב רופיש 3 //
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 5 קרפב ומכ םיבלש - לכ רחאל
 .ןושארה

 ו
 ,ללח תוברק יעטק ןיב בולישה .רתוי
 ,'וכוםיילגר םיפדרמ ,הריהמ :הסיט
 תכלוהה:תבכרומה הלילעה לע טסבתמ
 .קחשמה ךשמב תחתפתמו

 ומ בכ -תושהח תויללחב סוטל ןתינ 65
 דוח תיללחו 6 00 מצדם
 | .הירפמיאה לש

 ל 0
 לע"הביכר לשמל .םינוטרס
 (ריווא יעונפוא) פקסםסתהא 5
 םינפי לא* םינפ" תוברקו
 .םודא-ארפניאב

 ,המגודל .םינשיה םיקשממה רופיש 7
 מ

 השדוח הסחמה תורשפא .ךורע-ןיאל
 יי יי
 תעיגפ תיארנ (הרטמל שרפ רחא רבד
 .חטשמה תא תברוצה רזייל

 יקשממב .רתוי ההובג ןורמת תלוכי 8
 רתוי הלודג הטילשו:ללחה תגברק
 | .הסיטה ןוויכב

 רתוי םינווגמו םיכורא היצמינא ינוטרס 9
 ונתיאמ םיענומ ,ללחה תוברק קשממב .
 םירתונה םיחתותה תא :לסחלו רוזחל .

 ןוטרס יעטקב תופצלו ,בושו בוש
 אר" .הלסורק ןיעמב "םימממעשמ"
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 םירופישה המ .שודיחה וסוק 1
 ראשנו היה קמח 58טעד
 םעפ ידמ קדהה לע ץחל".לש קחשמ
 (4- הייפצה ךשמב

 הסיטה יעטקב תושגנתהה - (2/

 השגרה תמייק .הראשנ הֶריהמה
 םישגנתמש םעפ לכב ךא ,תיטפילאי

 לש הרקמב וא הרהנמה תוריקב"
 ;ריקב וא ךומעב תיתיזח יתושגזתה
 חובהמ קל ונל דרי קס 4 םוקמב =
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 | טע מכ .קחשמה
 2/0 ,םיבלשה לכב

 7 ו
 קש א ו
 השקו תיתלחתהה
 .חאבה הגרדב יידמ

 ןתינ חדקאה לש רזיילה תיירי תאש הפי 7

 ןתינ אל עודמ ,ןכ םא ,ריקה לע תואְרל
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 רוז למ שיניכנועמה., .בכה ,ילכב
 1 א 11ז-ַב ןרחבי
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 ו
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 םירבוע נא ו
 םישק) יב שה ו

 עטקב םילספ //(ןייצל- :שי םימכחותמו
 בלַשָח לכ ] ל םיוסמ=

 .הלחתההמ
1 

 ע- יאנושו ןשקאה יבהואל

 קחשמהו םינוכנ תונורתיה :לפ ,ןכבו
 .םימוחתה לכב ומדוק לע הלוע קפס אלל
 םע ה%עב ןל ןקאש ימש ךכ
 ל ו 7
 ךשמהה תא שוכרלו ץורל 7

 הדירטמ תונורסחה ש ימל .בבלמה 1
 תורמל) םינוכנ ולא ןכבו ,דְוֶאִמ םתוש

 לש הקיסומב :ןיטולחל קפתסמ ינצע
 לפב ו רוכזל שי יכ םא ,(טש009%
 םויה אוצמל ןתינ קחשמה לש טקפסא

7 
 םיבוט םיקלח איבהל תלוכיה ,אאָעדל
 ו ו וי

 ותוא וכירעיו ,ומצע-ינפב ןורת* אוה דחא
 םהל רשפאמ וניא םסיכש ולא :רקיעב
 .קושב םיקחשמה לכ תא תונקל

 ףחוס הלועפ קחשמ והז ,לכה ךסב
 יקחשמ יאנושו "ןשקא"ה יבהואל םלשומו

8950107 



 ינריא לאכימ :תאמ

 ב
 הדיח ןורתפב תוסנתה ךל תרשפאמ
 ניו וש
 .םיבר

 תאווצ המלענ ןשי קראפ הנולב
 אוה ךדיקפת ,קראפה ילעב לש השוריה
 דוגינב .ויעינמ תאו בנגה תא ףושחל
 ןורתפ ירחא םיסאמנש ,םירחא םיקחשמל
 קחשמה ירצוי ,הנושארה םעפב טסווקה
 םיפוריצ 200 דע םימייק יכ םיחיטבמ
 תונשל תויושע תויומדהו ,ןורתפל םינוש
 .קחשמל קחשממ ןתוגהנתה תא

 ו-7

 ריעצ יאנותיע רותב קחשמ התא
 ךרוע ,דחא רקוב .5%אץשוסש 28זא ןותיעב

 יי יו
 לש םיעלקה ירוחאמ שחרתמ המ תולגל
 ליטהל טילחמ ךרועה .האווצה תיישרפ
 התאש ללגב רקיעב המישמה תא ךילע
 לעב לש תומואתה ויתונב יתש תא ריכמ
 ימיי'ג .יניי'גו למיי'ג ,חונמה קראפה
 ,דגנמו דקפתל ךישמי קראפהש תניינועמ
 תא רוכמל הצור ,יניי'ג המואתה התוחא
 תקחשמ תומואתה דיקפתב .קראפה
 "ץרפמה רמשמ" תבכוכ קאינלא הקירא
 קספ טפשמה תיב ,ךכל ףסונב ."ימי יו
 אצמית אל תרחמלש רקובה דע םא יכ

 רסאנ םייתניבשכ ,קראפה סרהיי ז
 מ סנכיה לעת וומוז אתה ל ך ל 2 - - ג

 אוצמל ךממ תשקבמ (הבוטה) ימי יג ₪ ו .
 = ו ה שופיח יהו , , - וא

 עשופל עיגהל ידכ .קראפ הנולה יבחרב
 םינקתמה יליעפממ עדימ בולחל ךרטצת
 םיליגר םיטסווקל דוגינב ,היעבה הנהו
 היינפ ידי לע תובושתה תולבקתמ םהב
 קר עגאז6ס זא ךשחמ קגאא-ב ,תומדל
 ו יי

 ב יי ל
 ךל תנתונ ימיי'ג ןכל .רשפא יא ?ףסכ
 ,ליחתהל ידכ תועבטמ 10 קראפל הסינכב
 תועבטמ לבקת קחשמב חצנתש םעפ לכבו
| 

 תחא הדיחו םינקתמ העברא
 תוישפוחב קראפב עונל לוכי התא

 אצ57-ב ומכ רבכעה תרזעב
60 0 
 םהמ העבראבו םינוש םירוזא השימח
 רובצל חילצת םא ,םיליגר םינקתמ השולש
 רוזאל עיגהל לכות תועבטמ קיפסמ םהב
 ליעפמה ,ןקתמל עיגת רשאכ .ישימחה
 יי יל
 םינומטש ןוויכמ םירמאנה םירבדל בל

 תויתאה יתש
 דיספת םא .היישרפה ןורתפל םיזמר םהב
 ידי לע הצוחה קרזית תועבטמה לכ תא
 דחא לכב .הלירוג לש לדוגב רמוש
 רוזעל הסניש ליעפמ שי םירוזאה תעבראמ
 ידכ תוריהזב תאז השעי אוהו ,ךל

 יל
 הסניש ליעפמ םייק רוזא לכב ,תאז םע

 ו
 .ךדגנ ימו ךדצל ימ עדת קראפב

 םירוזאה תעברא תא רובעתש רחאל
 תדיח םע דדומתהל ךילע םיליגרה
 )ו
 ל
 לומ דומעל ץלאית ,רבד לש ופוסב
 ןה יכ ךתוא ענכשל וסני ןהיתש ,תומואתה
 הריחבה ,ןהיניב רוחבל ךילעו תמא תורבוד
 ךישמהל תורשפאה תא ךל ןתית הנוכנה
 ףשחנ התא הלילעה תוחתפתה םע .קחשמב
 וב םוקמל ךתוא ליבוהל רומאש עדימל

 ו ל
 ירה התא ,רופיסה לכ אל הז ךא

 בנגה והימ תעדל בייח התא הזככו יאנותיע
 דחא אוה בנגהש רורב .ויעינמ םהמו
 יאנותיעה חירה שוח קרו קראפה ידבועמ
 ו מי מי

 הבר העקשה תרכינ ,רבד לש ומוכיסל
 23-ו תיטסילאיר הקיפרגה ,קחשמב
 תופיסומ טלחהב תומלוצמה תויומדה
 דע הצומ אל ןכותה ,תאז תורמל .ןיינע
 תווחל ונלגרתהש שוגירהמ והשמו ףוסה
 .ספסופ הז גוסמ םיקחשמב

 תו .ילב1 |

.- 

 ו :תאמ

 יו -
 1 ב ב
 וקספ ,תולובג לע םיחוכיו ומת ,תימלועה

 יי = מ מ
 ב ו
= 

 ...רתוי הברה דיחפמו לודג ןוגרא

 יתסיוג הנתמה לש םישדוח רחאל
 - הנושארה המישמה יילע הלטוהו ,אבצל
 0 ו ל
 ,(םייחת ןיב ונניא יכ ובשח םלוכש)
 הרטמב ונוגרא םע לעופ הארנכש
 .םלועה לע טלתשהל

 רפסמש תורפסמ תויניעידומ תועידי
 .ףסכ עצב תרומת םידגוב וניאבצב םילייח
 חיפהק שר דב "18  תיע כ
 שי )ו וכ
 יי יו
 .אבצה

 םידימעמ תאז עצבל לכואש ידכ
 ,םיללכושמ תיחשמ ילכ יתושרל
 םינימאמ אבצב .א ג סזכ 488 1.7-ה
 ,הלא םילכ תועצמאב םחלנה םחוללש
 ינויח עדימ ףוסאלו רודחל רתוי בוט יוכיס
 יל רוסא ךא .המלש תיאבצ הדיחיל רשאמ

 .םש היהי אל דחא ףא ,עגפא םא - חוכשל <
 לת גן =

 יאנוכמה םע קדוב ,תפחרל סנכנ ינא
 רחש םע .ךרדל אצויו עינתמ ,םיאגהה תא
 ידכ םיואה יווקל רבעמ לא עיגמ ינא
 תוסחב לעופה םידרומה וקל ףרטצהל

 6 6 ו ו ו

 ןכמ רחאל היינש .ןושאר

0% 

 ,101 ןכוס ידי לע ונמזב 0% םידרומה
 םינבמ ינש אוצמל חילצה ,ךכל ףסונבש

 .ונלש תוליעפל עבק סיסב תווחל םילוכיה <
 ריתוהו ביואה ידי לע שפתנ אוה ,ונרעצל
 לוכיש תונפצומ תועדוה םִע רדשמ וירחא

 .ילש תפחרה ידי לע קר ההוזמ תויהל
 םינבמ יינפל ,ריעל תויטיאב סנפנ ינא

 ,ףסונ חתמל יל םרוג קר טקשה :;םיסורה"
 םגו ,רדשמה אצמנ ןכיה גשומ יל ןיא
 ו ו
 הנבמל דמצנו הלאמש הנופ ינא .(לקלקתה
 ראדארה .ינמז םיחטבמ ףוח ,ינימימש
 ינא ,ירבעל תברקתמש הקורי הדוקנ ההזמ
 ברקתהל הכישממ איה .הכחמו טיאמ
 הליחתמו יתוא ההזמ איהש דע ינוויכל
 םע רבוש ,םיימעפ בשוח אל ינא .תוריל
 תא ץחול ,קזח הנימי קיטסה
 | םמורתמ ,ףוסה דע זגה תידי
 | הרזח רבוש זאו טעמ
 ידכ ךות הנימי תוימואתפב
 הרטמה לע ףגצר ירי
 תצצופתמו תקסרתמש
 טנמומ וישכע .םיסיסרל
 ראדארהו דבא העתפהה
 תוקורי תודוקנב אלמתמ
 שפחל ךישממ ינאו .תולוחכו
 ?רדשמה רחא

 הפיחרב ךישממ ינא
 ינש יינפל ,ינימימש בוחרל
 תא ףילחמ ינא ,ביוא יבכר
 םיליטל קשנה תכרעמ
 ליט רגשמו םיתייבתמ

 - ינשה ליטה םג רגושמ
 .יוכיס םוש היה אל םינכסמל

 א רק ןמוסמ רבכ ראדארב
 רשפא תוינש 4 רחאלו תוריהמ ריבגמ
 המ לכ ,המוחה ירוחאמ רתסומ ותוארל

 ו
 ""  .תוריהמה אישב ןאכמ

 לש ןויערה לע ססובמ קחשמה
 ה ]יי לי 0 10)

 דחא תרזעב תישענ תומדקתהה
 ילכב םידיוצמה ,םייאבצ םילכ העבראמ
 תא ךסמ לכב אוצמל איה הרטמהו קשנ
 .ךתוא לסחל חילצמ ביואהש ינפל לגדה
 ידי לע תישענו החונ ,הלק םילכב הטילשה
 הקיפרגה .םיצחה תרזעב וא רבכעה
 םומינימל ןה תושירדהש תורמל ,תניוצמ
 קחשמה ,ןכ ומכ .5/0/ אלו /0/4 ךסמ
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 >הנשה לש רתויב תובוטה תואקתבוהה<4

 ל"למ'ה- תיתרטשלמ הריקה

 תדחו'מה הקלחמב דבוע התא

 םידממלמ םש היגטרטםאו קוגל

 רדוממתהל דציכ| גהנחהל ךיא

 חילצה םאה .רבעמ יבצמ

 חוננסה לב לע רבג הל

 חולודגה םירעה תחאל תוברואה

 חואמ לש םהייח ?ב"הראב

 םייולח עועבמ םיבח םיונא

 הלועמ .םהילע ןגהל ךלוע תכוכ'ב

 .םירוטילקח 4-ב היצלומו'טו

 דא 'חר :קוויוע זכרמ ,חבועחמ יב

 ונוחבוע היחה - 35 אוחד חלמולעה

 .םיבר םיחבועל הכז רועא רוביטל ךועמה חלילע
 תוח'צר חרדש רוקחל ןכנימל אצו' ,חוחור ידייצ תחחבשמל אצאצ ,לאירבג
 חועיחבמ תויוחתבתה .באז-'וענא לוע "םתדובע" חו'הל תולוכיש תו'העווז

 .הקד ףא ץילוחהל וצרח אל .וד-ה האלה 'הלשב תושחרחמה חוררמצמו

 ."הידוגלמוזזטנמ" ב הנושארל הבועחנש ואדיוה ח''גולונכטב 'ושע

 .םירוטילקת 6-ב הדרחו חח

 06 0זו6| אהופה]

 הוקשו %8 ?שוח
 ופ תות ב \ ל קפמ הע

 הרופ הכה ₪ 0 8 וה
 וווט .הגאקי וו ןור ו

 הלכנו ויו כ יהו ןווו
 ו יו ןמונ טיולב דרשו

 ןוחיחדנד 1%8| ₪,ר.ה ךשג םוווק
 ד" 1 ו -ש- ו =!17.254%-

 וי" | |
 ]הר

 / ,הועושי '
 ה עו 484 לשוב . : וש

 ומ ו ב רי עב חו וש -

 הושמו ןייבב ו. 1 ומ וזה ו
 וגה גה ור

 םרזנו קח דיגמ \:ש וא ןתו

 וט"ש דד קו | 7 -= פו אר ה
 ו ור ורשה 8-4

 *1- ו וי ו? ומ

 ויו וייר וו
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 תוידמ ,תוינונק אלמ םוסק רוח
 הקיברג .םיאלפומ תומ
 האקתנרהל קיזוע ןחונה

- + 
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 ןייטשרבליז דוד :תאמ

 תחלצומ הנש התייה 1991 תנש
 הב הנשכ התוא םינייצמה שי .דחוימב
 םירוטילקתה ןנוכ ,602-802א1-ה ךפה
 הרידא תיגולונכט האצמהמ ,ונלש יוצמה
 ,הנש התואב .תיב לכב ןכושש רישכמל
 לע 1אד5תק][,גצ תרבח הזירכה
 בשחוממ םידיקפת קחשמ לש ותאיצי
 רבמצדב ,תעכ .510 אא ם57 :שדח
 אצי ,וצרת םא '96 תליחתב וא '5
 .םלועה ריוואל קחשמה

 בוכיעה

 קחשמה לש ותאיצי הבכעתה עודמ
 ?םינש שמח טעמכב קושל

 ולח םינש ןתוא ךשמב ,ןכבו
 םלועב תויתועמשמו תובר תויוחתפתה
 בשחמה יקחשמ םלועבו ללכב םיבשחמה
 ונרכזהש םירוטילקתה ןנוכ .טרפב
 שכרנה (ילמרונה) ןנוכה םויהו ,חתפתה
 םינותנ תרבעה תוריהמ לעב אוה תויונחב
 םגדמ ןנוכהמ העברא יפ ריהמ) תעבורמ
 תומכ לש הרבעה תרשפאמה תוריהמ ,1
 ןמז קרפב םינותנ לש רתוי הברה הלודג
 םויטנפה ידבעמ תוחתפתה םע .ןותנ
 המ ,תילעה בשחמל 586-ה ךפה ,םהינימל
 יוצמה בשחמה תויהל 486-ה תא ךפהש
 רופיש ,386-ה תא םילעהו תיב לכב
 לש תיללכה םיעוציבה תמר תא הלעהש
 חתפתה ע061-ה ןקת ,ךכל ףסונב .בשחמה
 דבעמהמ םייפרג םינותנ תרבעה רשפאו

 רתוי הברה בצקב הרזחו ךסמה סיטרכ לא
 .ריהמ

 ץוענ וב לזלזל ןיאש ףסונ ינוש
 אלל וחתיפ םישדח 6 ירצומש הדבועב
 וביחרהו ותוא וקימעה ,םוחתה תא הקספה
 םתורצוויה התייה האצותה .ויתולובג תא
 היצמינא ,הקיפרג (1םוסז[800 יקשנמ לש
 .םיחתופמו םישידח ,םיבשחוממ ואדיוו

 םעפ לכב וליג 510א88557 ינרצי
 בלשב וא ךרדה עצמאב אצמנש רצומהש
 ,השעמל ,םאתומ חותיפה לש רחואמ רתוי
 הפיאש תוכזבו .לומתא לש היגולונכטל
 ,רשפתהל ןוצר רסוחו תוניוצמל
 וליחתהו "םילכה תא ורבש" ןאדעפ] .גצ
 .תישארבמ טעמכ

 הדגא רופיס

 הדגא אוה קחשמה לש הלילעה רופיס
 ךלמה תא סיבה עשרה ףשכמה .תיסאלק
 תריט ,ונכשמ תא רבקו בוטה
 ןבומכ .המדאל תחתמ ,דסאתאםםק
 ,ןטקה ךיסנה ,טועפה דליה תא חכש אוהש
 ורדחמ חקלנ ארונה ןברוחה ינפל עגרש
 .וילע רגסנ טעמכש ףשוכמ רעש ךרד

 םלעל היה ןטקה ךיסנהו ,םינש ופלח
 םוהתה לא והואיבה וידודנ .ןוסחו ריעצ
 תא העלבו םוי ותואב הרעפנש
 תרזעב .היבשות לכ לע דסאתאםםק
 חתפ לא הבוטה היפה ותוא האיבמ ףושיכ
 הריטה הכפה םינשה םע .הברחה הריטה
 ,תואלתו םיצלפימ ץרוש לתופמ ךובמל
 עיגהל תנמ לע רובעל ונרוביג ץלאיי םתוא

 ישארה ₪4כ-ס0שצ-ה לש ונכשמ לא

 .ברקב ולסחלו

 בשחוממ םידיקפת קחשמ
 תנתינ ,םידיקפת יקחשמב ,ללכ ךרדב

 ,ונלשמ תויומד ביכרהל תורשפאה ונל
 םחתפלו םינוש תועוצקמו תונוכת עובקל
 יקחשמל דוגינב .קחשמה ךלהמב
 והימ שארמ םיעדוי ונא םהב ,הקתפרה
 ,ויתונוכתו ועוצקמ ,ויפוא המ ,רוביגה
 תולוכסאה יתש ןיב רשגמ דס אתא פק
 העובק תומד םיקחשמ וב קחשמ רצויו
 .קחשמה ךלהמב התוא םיחתפמו שארמ
 אוה קחשמה (1חוטח80) קשנמ הזל רבעמ
 םידיקפתה יקחשמ ןונגסב
 (םהינימל דצמ םצמ 0 חס[ קמש)
 תוחישהו םיגולאידה ,ןכ ומכ .רפושמ קר
 ,םהלש תיתשתה םג ומכ ,להנל ןתינ םתוא
 םע טסווקב םיגולאיד בוליש לע היונב
 .םידיקפת יקחשממ תוחיש

 810%5א ₪87-ב םימסקהו תוברקה
 תוברקה - ובש לודגה ןורתיה השעמל םה
 שע/ךד[אהתרדסב ומכ םילהנתמ
 תרזעב םישיקמ ונאשכ ,טאפמאואסן כ
 ףפונמ דיימו ךסמב הדוקנ לע רבכעה
 תלטה .הדוקנ התוא רבעל וקשנב ונרוביג
 תוטשפבו הרוצ התואב תעצבתמ םימסק
 תריחבמ) ףושיכה ךילהת לכ טעמכש וזכ
 תישענ ,(ביואה לע ותלטהל דעו םסקה
 ברקה ךלהמב ,רמולכ 8541, דזא[8-ב
 "םיקימיג" .קיעמו ךורא 20185 אלל
 המכב הטילשה םה ןייצל בושחש םיפסונ
 שומיחה תיתשתו הרובחכ תויומד
 .תויומדה לש השבלההו

 זו
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 יקחשמ לש אבה רודל םיאבה םיכורב
 לומ בוט םוקמ וספת .בשחמה
 תואיצמה תדסק תא ושבח ,קיטסיו'גה
 תלת םלועל וסנכיהו ,םכלש המודמה
 .םילגלג ינש לע ידממ

 יתעדי קחשמה תא יתלעפהשכ רבכ
 היצמינא יעטק םע םיקחשמ יבהואש
 ,תושידח קחשמ תויורשפא ,ההובג תוכיאב

 תויריו "ןשקא" תאלמ הלילע
 וכחי אל ,תידממ תלת הביבסב
 | ונקי אלא ,םסרפתת וז הבתכש
 תא ואריש עגרב קחשמה תא
 .תויונחב "םערה יעונפוא"

 ;לוזת וריחמ דכלמ
 ,הפיהו תינועבצה ותפיטעו
 .תורשע ללוכ קחשמה
 8 םכל ןתנית ןהב ,תומישמ
 4, לע תובכרק להנל תונמדזהה
 תמיוסמ ריעב םיעונפוא
 8 ירפ וא שארמ הנכומ)
 םכתרטמשכ ,(םכתריצי
 תא עצבל איה תיפוסה
 .םכילע הלטוהש המישמה

 שחרתמ קחשמה ,רומאכ
 | תלת הקיפרג םע הביבסב
 תקיפרגל המודה ,תידממ
 ושמתשה הב םינוגילופה
 "41,0א8 יקחשמ תרדסב
 דדובמ) זא ךדטת התא"
 טולשל ףא ןתינ .("הליפאב
 םיקלחב היצולוזרה תרדגהב

 תדסקל האלמה ותמאתה אוה הז קחשמ
 "/וסוסחהגאא גוסמ המודמ תואיצמ

 השוחתה תא הקינעמה ,6ץפטחואאא (א"

 הסנתהש ימל תרכומה תידממ תלתה
 .המודמה תואיצמה תייווחב

 תומכ אוה קחשמה לש טלובה ןורסיחה
 םכלש חישקה ןנוכהמ שרדיתש א[8-ה
 תונהיל םכנוצרב םא .קחשמה תנקתהב
 ףסואו היצמינאה ינוטרס לש בולישמ
 םכתושרב ןיאו ,שארמ ןכומה םירעה
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 ךלהמב ןבלשלו
 .קחשמה

 המכ ללוכ קחשמה
 םיעונפוא יגוס
 | ךילהתב םיאצמנה
 , -  םתמלשה רחאל ,רוציי
 .םהמ דחא לכב שמתשהל ולכות
 קשנו הנגה תוכרעמב םידיוצמ םיעונפואה
 ביחרהלו רפשל ולכות ןתואש תומכחותמ
 וצלאית ,ךכל ףסונב .קחשמה ךלהמב

 - תויתואיצמ תודבועב בשחתהל
 אוה רתוי בוט קשנ ,המגודל
 ,רתוי דבכ קשנ םג ללכ ךרדב

 לש םיעוציבה תמרב עגפיש +
 .עונפואה 4
 ןתינ תרושקת תשרב קחשמב | %

 הנומש דע דחא קחשמב בלשל
 תורוצ יתש ןיב רוחבלו ,םינקחש
 ודבל קחשמ ןקחש לכ - קחשמ
 וא ,םירחאה םינקחשה לכ דגנכ
 תוצובק יתשל הקולח
 .וזב וז תודדומתמה

 תויורשפא ליכמ קחשמה |
 ידיב יונישל תונתינה תופסונ
 תמר" ,"ילוק עויס" - ןקחשה
 תגוצת" ,"קחשמב םיטרפה
 ךכ ,דועו "ישוק תומר" ,"עקרה
 ןתינ רתוי םייטיא םיבשחמבש
 תויורשפאהמ קלה לסבל
 תושירד .תוריהמה תא ריבגהלו |

 קלח ןפואב קחשמה תא ליעפהל

 - םע 48685א - תוהובג קחשמה
 ₪ לדכ .\0 ₪ א[ לש ןורכיז

 עובקל ךכו) קחשמב םינושה ו

 ו

 ןנוכל ןיעטהל ולכות ,םייונפ 6 65
 ינוטרס אלל ומצע קחשמה תא חישקה
 ולכות תונושה םירעה תאו ,היצמינאה
 "חטשמה תכירע בצמ"ב םכמצעב ןנכתל

 קחשמהש תויורשפאה לכ םע
 == .ןורכיז םע "םויטנפ" בשחמ ץלמומ ,עיצמ
 .המודמ :תואיצמ תדסקו 16א18 אגא
 = ,"\וטוסחהאאא (ץטטהווהאא צא"

- 

 תוריהמ לע עיפשהלו הנומתה תוכיא תא
 .(קחשמה

 = ו לש רתויב טלובהו לודגה ונורתי
 כז 0
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 חילצמה ךשמהה קחשמ אוה זחאמא
 שי ,כ00₪1-מ לידבהל ,ובו וא תדז6 -ל
 שמתשהלו ,הבשחמ טעמ םג ליעפהל

 ו
 ,וינפל אציש תא דש ומכ ,אפאשא

 קחשמל היזטנפ תסרג השעמל אוה
 תא הריכזמה הרוצב יונב אוה .000)/
 תודיח רותפל ךילע ובו ,םידיקפתה יקחשמ
 .תורזומ תוצלפמב םחליהלו תונוש
 הלעמלו ,תונוש ישוק תומר ללוכ קחשמה
 .תידממ תלת הקיפרגב םיבלש םיעבראמ

 תא רוחבל ךילע קחשמה תליחתב
 - תויומדה שולש ןיבמ קחשתש תומדה
 שי תומד לכל .ןהוכה וא םסוקה ,םחולה
 - היפואל םאתהב תונורסחו תולבגמ
 ןיבמ קזחהו ריהמה אוה ,המגודל ,םחולה
 .רתויב הובגה הנגהה רשוכ לעבו תויומדה
 עדי לכ ול ןיאו טעמכ ,תאז תמועל
 .םימסקב

 םימסקב בר עדי ,ותמועל ,םסוקל
 ויביוא תא לסחל לוכי אוהו םיפשכו
 םא .םיברקתמ םהש ינפל דוע קחרממ

 יי
 ותוריהמו וחוכ ,ונוירשו רחאמ ,םינוא רסח
 לש םהיתונוכת תא בלשמ ,ןהוכה .םישלח

 ה -

 ו ב ו
 יו ל

 .םימסק רפסמ עצבל תלוכיו
 קשנ ילכ יגוס העברא שי קחשמב

 הליחתמ תומד לכ .תומד לכל םינוש
 - דחא יסיסב קשנ ילכב השומח איהשכ
 םידמוע ותושרלשכ ליחתמ םחולה
 תלא" תא שי ןהוכל ,תכתמה ינפורגא
 ירסומ רוציל תצלפמ תכפוהה ,"רסומה
 ,םיצח הטמ שי םסוקלו ,תוכמ רפסמ רחאל
 םיצח קוחרמ תוריל לוכי אוה ותרזעבש
 םה הלא קשנ ילכ .תוצלפמה רבעל םינטק
 םהו תומד לכל שיש םייסיסבה קשנה ילכ
 ןתינ קחשמה ךלהמב .םילבגומ םניא
 םקלחש רתוי םיללכושמ קשנ ילכ אוצמל
 לכ לש (הנאמ) םסקה חוכב םישמתשמ
 .תומד

 ךילע היהי ,ליחתי קחשמה רשאכ
 ידכ ךות ,אבה בלשל ךרדה תא אוצמל
 אלש .שוגפתש תוברה תוצלפמה לוסיח
 ,וחא דז6-ו 001 ומכ םיקחשמב ומכ
 תחא הדוקנ ןיב ךלת אל םפאפא-ב
 ,תישילשה הדוקנל ךישמת םשמו היינשל
 תובר םימעפ ךמצע תא אצמת אלא

 יי

 חתפיש קספמ וא םיוסמ חתפמ אוצמל ידכ
 .קחשמה לש רחא בלשב תותלדה תחא תא

 ןיינעה תא הריבגמ וז הטיש םנמא
 לכסתמל ךופהל יושע רבדה ךא ,קחשמב
 קר אל בבותסהל ץלאית םיתעלש םושמ
 דחאב םג אלא ,אצמנ התא וב בלשב
 שופיחב ,וב םירושקה םיבלשה תשמחמ
 תלדה תא חתפיש םיוסמה קספמה רחא
 .תמיוסמה

 םירדחב תודוכלמ רפסמ ללוכ קחשמה
 יושע םצופינש תונולח םג ומכ .הפצרבו
 תא גישהל לכות .םיידוס םירבעמ ףושחל
 .ףחרל ןתרזעבו ןוקליהניא לש םעזה יפנכ
 ךיביוא תא תכפה [1תא0716-בש יפכו
 ךל תנתינ 15א58₪-ב ,תולוגנרתל
 .םיריזחל תוצלפמה תא ךופהל תונמדזהה

 תורשפאה תא וכותב ללוכ מאמא
 ךרד קחשמב .תשר וא םדומ ךרד קחשמ לש
 ובש ףתושמ קחשמ ןיב רוחבל ןתינ תשר
 ,תוצלפמה דגנ דחיב םימחלנ םינקחשה לכ
 תהיוימ הב ריק. ב =יייק;ח.ש-מ "ים ל
 לכ גורהל ךילע ובש (כת הד דאז הדימ)
 .םירחאה םינקחשה תא ללוכ ,זזש רבד

 אוה קחשמב םיטלובה םירבדה דחא
 הקיסומה לע הנכותה יחתפמ ומשש שגדה
 תא עומשל לכותש ךכ ,קחשמב םיטקפאהו
 םינושה תולוקהו םימערה ,חורה תשווא
 ,קחשמה לכ ךרואל תוצלפמה תועימשמש
 .הבוט תוכיאב

 ןיא קחשמה לש תכרעמה תושירדב
 - רבעב ונתיאמ ושקיב אלש השירד םוש
 לש ימינפ ןורכיזו 4865% דבעמ םע בשחמ
 דמועה בשחמ ןיידע ןיאש ימל .3\8
 בשחמה תא ףילחהל ץוריש ,תושירדב
 זחא מא תא הנקי ךכ רחאו

 ו ו 8
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 רוטלומיס אוה אגצצ דחזאש
 תוברק לש תויורשפא בלשמה ,הסיט
 תנתינ הב - דוקיפ תייצלומיסו ריווא
 חוכ לע דקפל תונמדזהה ןקחשל
 ידכ ךות ,תמא ןמזב דחוימה המישמה
 .םיינידמו םייטילופ םיבצמב תובשחתה

 תוריז שולשב שחרתמ קחשמה
 גיצנכ ךדיקפת ,רבשמב תונותנה תויזכרמ
 םירוזאב רדסה לע רומשל אוה ם"ואה
 .הלא םישיגר

 םייק רוזאבש דשח םייקו רחאמ - בול
 המישמה חוכ חלשנ ,תימיכ המחולל לעפמ
 לעפמ םייק ןכא םא תולגל תנמ לע רוזאל
 רומשל בייח חוכה .ודימשהל ןכ םאו הזכ
 ,תונוש תוירקתמ ענמיהלו תויאשח לע
 להקה תעד לע עיפשהל תולולעה
 .תימלועה

 תויניעידומ תועידי יפ לע - תיווכ
 .תיווכל תפסונ השילפ קאריע תננכתמ
 ךות קאריע תא עיתרהל איה חוכה תרטמ
 קאריעו הדימב .קופיא לע הרימש ידכ
 דע המישמה תווצ ביגי תיווכל שולפת
 .םיפסונ רובגת תוחוכ תעגהל

 ייאש תונעוט תונידמ שש - יניסה םיה
 טפנ יוצמ רוזאבו רחאמ) ןהל םיכייש םיה
 רוזאכ םייאה רוזא לע הזירכה ןיס .(בר
 תא ףוקעל אוה ךדיקפת .הסיטל לבגומ
 ידכ ךות םיניסה דגנכ בצייתהלו רוסיאה
 .ינידמ ןוזיא לע הרימש
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 ה יילויע ות
 איה רתויב תיסיסבה קחשמה תורשפא

 הטילשה תא לגרתל ןתינ םהב ,םינומיאה
 תויוליעפ .הסיטה תאו םינושה םיסוטמב
 םירדגומ םידעי דגנכ ועצבתי הפיקתה
 ובש סוטמה תא רחבתש רחאלו ,שארמ
 ןיתממ ריוואב ךמצע תא אצמת ,סוטת
 תלבק םע .תורטמה םוקימ לע העדוהל
 ךכ רחאו ,הרטמה תא רתאל ךילע העדוהה
 תוירשפא תוארוה שולש יפ לע לועפל
 ילבמ הרטמה יוהיז - סיסבהמ לבקתש
 לוסיח וא דבלב הרהזאל ירי ,שאב חותפל
 לסחל הניא ,ןכ םא קחשמה תרטמ .הרטמה
 אלא ותוא םיאורש עגרב ביואה תא
 .תוארוהל םאתהב לועפלו ןיתמהל

 ,חוכה ידקפמכ םיקחשמ רשאכ
 .רתוי בכרומו ןיינעמ תויהל ךפוה קחשמה
 םהבש םירוזאה דחא תא רוחבל שי ,הליחת
 ךסמל םירבוע ךכ רחא ,םחליהל םיצור
 דעי תא רוחבל ןתינ וב םיעצבמה
 רפסמ םע םילולסמ תונבל ןתינ .הפקתהה
 וביגי דציכ טילחהלו (צ"נ) ןויצ תודוקנ
 ,רוזאב ורייסי) הדוקנ לכל םיסוטמה
 י ,ן[כמ רחאל .('דכו דעיה תא ופיקתי
 ,הלועפב ופתתשיש םיסוטמה תא רוחבל
 ליחתהלו גוס לכמ םיסוטמה רפסמ תא
 .המישמב

 תומישמ עוציבו ןונכת ךלהמב
 ,רוזאב בצמל עגונב ןכדעתת ,הפיקתה
 תוינא תעונתל סחיב הלועפה יכרדלו
 תנמ לע .םוקמב רובעל םירומאש םיסוטמו
 תחקל ךילע היהי המישמב חילצהל
 םאתהבו לבקתש תועדוהה תא ןובשחב
 ,ףסונב .המישמה הנבמ תא ןנכתל ךכל
 םיפתתשמה םיסוטמה דחאל רובעל לכות
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 הייאר תודוקנמ לולסמב תופצלו הפיקתב
 תושדח יחוויד לבקל םג רשפא .תונוש
 דוקיפה אשונב .להקה תעד תא םיפקשמה
 שומיש ידכ דע ,תובר קימעהל דוע רשפא
 :!ומכ ,טווינב םירושקה םיגשומב
 םהב לקתית רשאכש ,'דכו צ"נ ,םיטומיזא
 .חילש ירועישב תבשקה אלש רעטצת

 תיתואיצמ הסיט תשגרהל םורגל ידכ
 םיעבראמ הלעמלב טולשל ןתינ רתוי
 .תונוש םוליצו הייאר תויווז

 יקחשמב רתויב תוטלובה תויעבה תחא
 יוביר תייעב איה ,םהינימל םירוטלומיסה
 תולועפה עוציבל םישרדנה םישקמה
 תיקלח הרתפנ היעבה הז קחשמב .תונושה
 ףרוצמה דחוימ "םישקמ ךירדמ" ידי לע
 לכ םיזכורמ ובו ,הלעפהה תרבוחל
 .קחשמב םיליעפה םישקמה

 ליעפהל רשפא קחשמב הקיפרגה תא
 .8/643 תייצולוזרבו /03 תייצולוזרב
 גוס והמ םיעדוי אל םעפ ףאש םכמ ולאל
 הנכות תפרוצמ ,ךסמה סיטרכ וא ךסמה
 רפסמ עוציב רחאל) ולכות התרזעבש
 ךסמה גוסל קחשמה תא םיאתהל (תוקידב
 הרוצב הקיפרגהמ תונהילו םכלש
 .תילמיסקמה

 ידכו ,תיסחי תוכומנ קחשמה תושירד
 םע ,33-4860% בשחמ קיפסמ וליעפהל
 ןורכיז 2.3א1-ו א /\\\1 560% לש יונפ ןורכיז
 .(תא15) הובג

 ההובג המרב קחשמ והז ,םוכיסל
 קחשמ תויורשפא לש עפש קפסמה
 קחשמה תויורשפאל ףסונב ,תושדח
 .תובוטהו תונשיה -""תוליגר"ה



 486-א%2 בשחמ ותושרבש רפוג רואמ
 :תואבה תולאשה תא לאוש

 תנכותו 005 6.22 תרזעב ןתינ דציכ .1
 ןורכיזה תומכ תא תולעהל א
 תורשפא תאו 640% לעמ יונפה יסיסבה
 ?ן\15 -ה

 ןונעיר םעפ ידמ עצבל יאדכש יתעמש .2
 ?תאז םישוע דציכ - חישקה ןנוכה לש

 תולאש יתשב דקמתהל יתטלחה םעפה
 רוזעלו ןיינעל תויושעה ולא תובושח
 הב היעבב םילקתנ יאדוובש םכמ םיברל
 הרוצב בישהל הסנא ןכל .רואמ קבאנ
 :םכלוכל תנבומ היהתש הטושפ

 1% - 3)כ

 אא[ ג -ו 5%
 ארקנה) בשחמב ימינפה ןורכיזה

 :םיירקיע םיקלח השולשל קלחתמ (א\\]
 ,םינושארה 0-640% - יסיסבה ןורכיזה
 םקוממה שא פ - ןוילעה ןורכיזה
 1א| - הובגה ןורכיזהו ,1-640%א1-ב
 םג ןורכיזה תקולח השעמל .הלעמו
 .ההז הניה ןורכיז 161 םע םויטנפ בשחמב
 05-ה תלבגמב םילקתנ ונא ןאכ
 לועפל לכות הנכותש ידכ :תירקיעה
 יסיסבה ןורכיזל הקוקז איה ("ץורל")
 תורטמל רזעכ שמשמ ןורכיזה ראש .דבלב
 וא לוק יצבוק תניעט :ןוגכ) תונוש
 תא ץיאהל ידכו ('וכו ואדיו ,הקיפרג

 םיקחשמ םנשי ןכל .הלוכ הנכותה תלועפ
 ותוא - ןורכיז 8%[ םומינימל םיקוקזה
 הובגה ןורכיזב שומיש השוע קחשמ
 וזרזיש ךסמ תונומת ןועטל ידכ (1א1-8א/)

 ₪ א-ה ןורכיזש ןוויכ ,היצמינאה תא =

 .חישק ןנוכ לכמ רתוי רהמ לעופ

 לקתנ הב תויעבה תחא םכל ירהו
 תכרעמ יצבוק - הסונמ אל 0055 שמתשמ
 ןנוכ ,רבכעה תלעפה תוינכות ןוגכ
 םיכירצש לוקה סיטרכו םירוטילקתה
 ןורכיזב שומיש םישוע ,ןורכיזל ןעטיהל
 ,םיבר "םיחתנ" ונממ םילזוגו יסיסבה
 רקיעבו) תונוש תונכותל םורגל םייושעה
 לועפל אל (ןורכיז יללוז םיקחשמל
 .יונפ םוקמ רדעיהמ האצותכ

 ,טפוסורקימ תרבח תניחבמ ןורתפה
 ץוענ היה ,68 הסרגל דע) 05-ה תינרצי
 ץלאנ םכחותמה שמתשמהש הרבועב
 הסרגב .ןורכיזה תקולח תא ומצעב רידגהל
 ןורכיזה תקולח תנכות 205-ל הפסונ 6
 ןורכיזה תא קלחל הדעונש אום( האם
 שמתשמה יכרוצ יפל ,רתויב הבוטה הרוצב
 ןורכיזה תומכו בשחמה גוסל םאתהבו
 .וב תמייקה

 ,(םירחא תעדל םגו) יתעד תוינעל
 רמאנ) ...הנכות הניה אותאזאזא \אםח
 יוצר וליפאו ...תיתייעב (תונידעב
 םכלש בשחמב םא ,בגא - הנממ קחרתהל
 הז רמאמ .רבד ונשת לא ,תלעופ הנכותה
 ."לזמה ירסח"ל אקווד דעונ

 ובזיע ,בשחמה יקחשמ ירחוש םתא םא
 הרחתמל ורביעו אותא[א(4א םא-ה תא
 תרבח לש 05%[ - תחצונמ יתלבה
 תואלפנ תללוחמ וז הנכות .(%
 לש ימדקא עקרב ךרוצ אלל ןורכיזב
 . .םיליט תסדנה

 הרדגהב תזכרתמ היינש תורשפא

 60א916.5צ58 יצבוק לש תינדי
 :האבה הרוצב הגז[ םא ים 7 -ו

 תא ופיסוה גד05א₪06.881 ץבוקב
 הצירמה הרוש לכ תליחתב 11 הדוקפה
 ,א0058 תרושב) יהשלכ תינכות
 רבכ םא .(וכו 5א(גתדסתצ.םאש
 לכ וסנכוה יזא ,אומא[א/\א םא םתלעפה
 .הדוקפה תורושל תופסותו םירפסמ ינימ
 יוצר הז ןיינעבו - םתוא קוחמל שי
 המו קוחמל המ עדויש רבחב ץעוויהל
 תובגל יאדכ דימת ךא - ריאשהל
 לכ לע ,םיירוקמה םיצבקה תא ןוטילקתל
 .אובת אלש הרצ

 האריי 60א10.8צ5 ץבוקש יאדכ
 :ךכ
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 לש תופסונ תורוש תומייקו הדימב
 לש םירביירד תניעטל ודעונש סת[
 יאדכ ,סכ-80%/ ןנוכ וא/ו לוקה סיטרכ
 הדוקפל כ/[]6ם= הדוקפה תא תונשל
 םתוא תא תנעוטה כפצ1658108-
 .הובגה ןורכיזל ([תינ םא) םירביירד

 617%-כ לבקל םירומא םתא וז ךרדב
 8%[ םע 486 בשחמ יבג לע יונפ ןורכיז
 .ןורכיז

 םתלעפה רבכו הדימב :הבושח הרעה
 ,אוחאואו א םא-ה תינכות תא תחא םעפ
 םשיב ץביוקי קוחימ ל .םכיליע

 תציחמב אצמנה א[תאזא הא םת.פצפ

 הרידגהש המ תא "רכוז" הז ץבוק .5
 םיקחומ אל םאו א[םא[א[גא ם8 תינכות
 לוהינב תובר תורצ םורגי אוה ,ותוא

 .ןורכיזה

 חישקה ןנוכה ןונעיר
 תלועפ תעצבתמו לעופ בשחמה רשאכ

 םיצבקהש רבתסמ ,םיצבק תרימש
 תוארקנה תונטק תוצובק ןיעמל םיקלחתמ
 לש דחא דומע וליפא - ץבוק לכ .םיקולב
 השעמל רומש ,םילילמת דוביע ץבוק
 ןנוכה יבג לַע םירזופמה םינטק םיקלחב

 1 | |( 6 8 א קורו |

 7 קש קהנ
 ללגב תאז לכ - םינוש תומוקמב חישקה
 בותכל חישקה ןנוכל תמרוגה 05 תטיש
 ותואב אצמנ וב םוקמב "קולב" ותוא תא
 ימוקימ לכ .הביתכה שאר היינש קיקלח

 /טוחסזסנ םח = וו6 טֶצ
 א|וםח 1. טזטסאתטוח. או כ . [ \\[-ןל

 () ו64(ו05 4 \ חוו |

 ₪ גז+ [3ו-0ו+ז5

 = 16 [6ורק(וסח [)זרוק 6,006 |

 :[וג.6 [וורו \

]+ 0 5 

 !!|! וו [ופח<

 | | \ווהוסחוו 01 6 1! וגה [01ו

6 6 0 

 ו!יזסשטס6 םֶץ 10

 16 1 גזמו]ץ 1206101

 לש תדחוימ הלבטב םימשרנ ץבוקה יקלח

 םיצבקל תועמשמ ןיא ,הידעלב - 58

 .םהיקלחלו

 הרוק ,הברה דבוע חישקה ןנוכה רשאכ

 םיצבקהמ םימיוסמ םיקלח לש םמוקימש

 הלבט התואב תשבושמ הרוצב םשרנ

 למשח תליפנמ לחה - תונווגמ תוביסמ

 ןנוכה יקלח לש יאלבב הלכו תיעגר

 םיינכמ םיקלח וא עונמהש ךכ ,חישקה

 .היינש תיפלאל ורצע םירחא

 אל תועפותו הקיחש ,יאלב עונמל ידכ

 תליבח ךותב טפוסורקימ תקפסמ ,תויוצר

 הדיקפתש ,קתא 40 תנכות תא 205-ה

 ךכו הז רחא הזב ץבוקה יקלח לכ תא רדסל

 ידכ הנאו הנא עונל חישקה ןנוכהמ ךוסחל

 הבתכנ תינכותה .םיסיסרה תא ףוסאל

 ולאל ץלמומו ,ןוטרונ רטיפ ידי לע רוקמב

 אאסנוסמ "18665]1₪ 8 תא םהידיב שיש

 5ת55015%א תינכותב שמתשהל

 .הברהב השדחהו תללכושמה

 וא כמתא46 תא ץירהל ךרוצ ןיא

 בשחמהש ימל ךא ,םוי לכ 8

 יאדכ טלחהב ,תופסונ תועש ולצא לעופ

 .עובשל תחא תינכותה תלעפה תא גיהנהל



 ןייטשרבליז דוד :תאמ

 םיפד לע המסרופ ,הנשכ ינפל ךרעב
 וז הבתכב ."!שרוי אצמנ" :הבתכה ולא
 ,םילשוכ תונויסינו בר ןמז רחאל יכ בתכנ
 . הוותשמה קחשמ ףוס ףוס אצמנ
 םייוקיח רחאל .ידגאה 2% 8 11-ל
 קושל אצי ,םינשנו םירזוח ,םיבולע
 המ תא וכותב ליכמה היגטרטסא קחשמ
 ב
 תא | הרציש) ו/51ו/000-ש
 ץסזאד ג\אכ-כ הרידגה (סשאמ זז

 .6ז.ושא אא[ -זאו₪ א(ד0)א

 .\/ \ 6 871 וארק קחשמ ותואל

 תרתוכה-תת תא אשנש ,אוהה קחשמה. =
 קחשמ ונל ןתנ 0868 8 זשאא5פ

 יי
 ,,פשאמ זן לש תיגולונכט חתופמה םלועל
 םייחה םיעזג ינש לש םתמחלמ תא ראתמה
 תכלממ שוביכל תדמתמ המרוח תמחלמב
 פטאפ 1 ומכ .םיידיה תבחר 2
 "םיבוטה" תא קחשל תורשפא עיצה אוה
 תשרב קחשמ רשפיא ףאו ,דחאכ "םיערה"ו
 ימיב.םולח רדגב היהש רבד) םדומבו

0 
 תא האיצוה 8112280 תרבחו ךשמנ
 - לחוימה ךשמהה קחשמ
 .וא 6 ד זז: דזממ< סע אאא
 פק

 ו

| 8 0 
 יש ו ו

 סובל וא הרומל ריבסהל וס
 ןמז תצק 0 5 2 ומ אל

 לפירבכ וב רחאל
 המוצע שיגהל וצרש ם

 הלא ,םיקרואה לש עשרה ףשכמה דגנ
 תא ומייסשכ תיקנעה החמשה םעש
 ...רמגנ רבכ אוה יכ ובצעתה קחשמה

 ו יי יי
 ךייחל ,קפואה לא ןואגב טיבהל ,שארה
 םכלבס - האנהב םיידי ףשפשלו בחר ךויח
 !המת הנתמהה תפוקת !רמגנ

 לכמ ומדוקמ רתוי בוט וע א \ ה
 תוכלוה רבכ טנרטניאב .תוניחבה
 ינוקחשמל םירינרוטה תומישר תוכראתמו
 לע ושרפתיש ,וצ 6 גז [[-ב םדומ
 .סובולגה לכ ינפ

 !ונוכיה !?ונוכיה

 החנה ךותמ אצוי קחשמה
 ופדהו וחצינ ("םיבוט"ה) הזנא1א5-הש
 םיארקנה םיקרואה תואבצ תא
 ל יי וו 0
 יטבש .ץראה תא שדחמ ובשייו םגיהנמ
 תכלממב הקשח םשפנש ,םיקרואה
 גיהנמ תחת אבצל ודכלתה ,א20
 ו ו יי
 םידמגה .288₪071 לש היפוח רבע לא
 וחתיפו הרוחשה הקבאה ירתסנ תא ודמל
 םידחואמה םיפלאהו םישנאה תואבצ רובע
 תודוס .הדלפ יחתות (דהמ א גא6שש)

 קפס םייעדמ קפס ,םיינושארה הפועתה
 .קרפה לע ןאכ םידמוע םה םג ,םיפשוכמ
 רשאמ רתוי יתועמשמ דיקפת ןאכ הלילעל
 ןיידע איה יכ םא ,ןושארה קחשמב
 ןיב רבעמה יעטק תא רקיעב תשמשמ
 ומכ) קלוחמ קחשמה .תונושה תומישמה
 תשחרתמ הכרעמ לכ .תוכרעמל (הזחמ
 .ץראה לש רחא רוזאב

| 
 ךיא םירכוז םלוכש חוטב ינא
 תא חצנל ידכב .לעופ וא 1
 ,םילייחל קוקז אבצ .לודג אבצ ךירצ ביואה
 קיזחהל ידכ .קשנלו םינומיא תונחמל
 ,ןוזמ רוצייל תווח ךירצ םילייח תייסולכוא
 ףסכ םיכירצ תונחמו קשנ קיזחהל ידכ
 .הרכמב שי בהזו רעיב שי םיצע .ץעו (בהז)
 .םילעופ ךירצ םתוא איבהל תנמ לע
 ילמינימ אבצו םילעופ המכ םע םיליחתמ
 ןפואב והז .הנטק הירפמיא חתפל הרטמב
 קחשמה תתשומ וילע ןורקיעה יללכ דואמ
 וא א זך

 ינשל רבעמ 868477 [11-ב
 ףסוותמ ,בהזו ץע - םיינויחה םיכרצמה
 קיפהל ןתינ טפנ .טפנ ,ישילש ךרצמ
 .םיב םימיוסמ םירוזאמ הביאש וא חודיקמ
 םיקשנ וא בכר ילכ לועפתל וב םישמתשמ
 .'וכו םיחתות ,הפקתה תוריס ומכ םידחוימ
 ונינבש חודיקה ןקתממ ריזחהל ןתינ טפנ
 .תוילכימ תרזעב וניתוחוכ לא םי בלב

 "יק " /

. . % 20 

 / . | כ

 6% ו ב \
 ו

 ולה םישודיחה לכש הארנ 4

 רבעמ - םירוציה אוה 0 ו
 ץראב םייח ביואה תואבצו .םכיתואבצל
 יבלכ ,רב-יריזח ,םישבכ) םינוש םירוצי
 ןתינו םיקיזמ םניא םה בורל .('וכו גלש
 םירוצי םנשי ,ךכל רבעמ .םהב חווטל
 רישי רשק םהל ןיאש תורמלו ,םיתמ-לא
 8 טלחהב םה 7

 ל% 1 4 1 8 ו 0 %
 ו 1 ו ספ ג
 [4 י ו יז

[ 0 6 = : 

 '"" | םיבלשב ופשתנש םיחטשש םושמ
 9 ₪ ּ ל ו ₪ םייו 1 ךש ב / 9 רך | - .

 -/ = 2 ₪ ו : 0 ם 6 ק 4 0

 ו

7 8 0 1 
 7 0 לו ו

 תא" 2% ,טושלה למעה :
 , תילדואיפה הרבחב ו ו

 יש .תיטנטילימ
 ילגרה יח - .קססדאואא

 .ברחו ןגמ אשונ - רתויב טושפה
 תשק - םוצמא גת6סהתםת -
 הווהמו תשקו ץחב .דיוצמ - יפלא
 תוצובקב רקיעב .ןכוסמ ביוא
 ל | .םיתשק

 - 0 ששגה - ₪1.ץמא ₪א
 0 .תכ םניה ולא םיששג השעמל
  ,הרטמל העילקב םינמוימ םה .םיתשק

 :רתוי ₪

 = .שושיגו הייפצ ,תוקזח תותשק תריצי
 :סוס לע בוכר םחול - ריבא - אא

 .ינתמיא המחלמ שיטפב שומחו
 ריבאה - שודקה םחולה - 1 \סזא

 הליצאה ותמהב לע בוכר .הייסנפה שיאו
 המכ ותחתמאבו ברקב הלועמ םחול אוה |

 .(שוריגו יופיר ,הלגמ הייאה) ,הכרב ימסק
 תלגוסמ הטסילבה -

 .םיינסרה לזרב ישאר ילעב קנע יצחל רגשל | :
 רתוי תצק םידימע - םימסוק - 08

 ו 08 97 [-מ םינמזמה םהיתימעמ =
 הברה הָכורא םיפושיכ תמישר םתחתמאבו

 תדיחי - סתאוס1 ודזסא 5 הפ
 שומישב האיקבה םידמג תצובק - ץפנ
 תרשפאמ .הרוחשה הקבאבו 2 ןמשב
 - .םירהב ףאו תורעיב רבעמ תריצי

 ריווא תוחוכ

 - אסאו[5ה ת1.צזאסט אאא

 תלוכי ירסח - םיימזנג הפועת ינפוא
 תוחוכ תפישחל דואמ םיישומיש .הפקתה = .

 .תוחסה תריצילו ביואה
 ןיפירגה בכור - טאצ ץחסא אזכמא

 הרס תידגאה היחה רשא םיזע םימחול -
 ברקה לא התוא םימתור ,םתורמל
0 

 תו
 - טפנ תילכימ - 0[: אתת

 חודיקה ןקתממ טפנ םיריבעמ התרזעב
 .ריעל

 תניפס - צמא תתפדאסצמא
 .תיסיסבה ברקה תניפס - תיפלא הדמשה

 .רעוב ןמש םיפוצמ
 |לזמ דובכב.תדמוע
 .תישונאה הטסילבה

 הדחה אאזטהזו

 - | ו פן פ
 גיהנמ ידי לע ונמוא
 ל 00] )ה
 .דחאכ המצוע יבר םיפשכמו

 יו 0
 אלו םיערפומ םירוצי: םניה םינדימשמה

 יב
 ירמוחב המיהדמה םתטילש ,םהילע
 םיצוחנל םתוא תכפוה ץפנ
 .110805-ל

 ריווא תוחוכ =
 תניפס - 00₪] [א ?ץקץחזזא ,

 תלוכי תרסת - .תינילָבְּוְג .ריווא ה
 מ רש חה כמ

0 
. 

 - םיעסונ תניפס - ב
 תחקל ןתינ הב הקומעו ו ןטב תלעב |
 .תונוש תודיחי שש דע |

 .ברק תניפס - דד פק
 תללוצ - ס0אסא88 5 א[ זאפ

 ,םימל תחתמ עונל ןתינ התרזעב - תימונג <
 .ביואה אבצ לע עתפ תוחיג תרשפאמ איהו

 | 5 0 )ב |

 עקרק תוחוכ
 .ק80\5אַד-ל ליבקמ - עס
 ליבקמ - יסיסב םחול - סתשא

 .קסס'אגא-ל
 לורט - דאס האתדהאסשאםא

 ו
 .תשקל

 םעוז לורט -.דא011. םתתפתתאםת
 .ששגל תיקרואה הבושתה -
 הזה ישאר-ודה ץלפמה - 8

 לש עקרקה תוחוכבש קזחה תא הווהמ
 .א0ק08-ה

 םי-0085 לש תכ - 0000-א[]
 םימסק הרציו םיפלאה ימסק תא התוויהש
 .הלשמ

 הניה "הטלופאטק"ה -
 ןבאו רפע ישוג הרויה תיקנע הקטוגור

". 
7)) 

 זמ |

 ו
 התויב ינלטקהו ןכוסמה "ל*יח"ַה
 אוה ןכש ,₪0 ₪ 0מ-ה תושרל דמועש
 .הדימ התואב קזחו םּכח

 םיימי תוחוכ
 ומכ - תילכימ - סו .ד אאא

 .םדאה ינב לש וז
 = ו: פו ו 0

 הסרגל ההז - תילורט תינדימשמ
 .הלש תיפלאה

 - אשמ תניפס -

 .תונוש תודיחי שש דע תאשל הלוכי
 - ססאמ שס תתא טסה

 לע רגית ארוקה םוצע יתמחלמ שיש ילכ
 .תוישונאה ברקה תוניפס

 םימה יבצ - 1 \א7 38

 םינילבוגה לש םתורמל םירס םייקנעה
 :תומייאמ המחלמ תודמע םבג לע ונבש



 רמייהנפוא יסא :תאמ

 האיבה רבכ עדימה תדרטסוטוא

 תונכרצה ילגרהב םילודג םייונישל

 הכפהמה ךא ,רבדל םיעגושמה לש
 םוחתב .הלחה שממ אל דוע השעמל
 ונל תויופצ דוע לשמל הקיסומה
 .תובר תועתפה

 םירמוא ךכ ,קסיד טקפמוקה
 ינוידב עדמ ירפוסו םיאנותיע ,םינעדמ
 יווק ,רבד םוש ..ל ומוקמ תא הנפי ,םיבר
 ,ריש עומשל הצרת םא .והזו תרושקת
 ,בשחמה תועצמאב ותוא ןימזהל לכות
 ול ןיזאהל לכות תוינש המכ ךותו
 קסיד טקפמוק לש תוכיאבו ואולמב
 םא) רבחתתש ואירטסה תכרעמ ךותמ
 תובורקה םינשב (הרבחתה אל ןיידע
 .בשחמל

 ביוחי ךלש הזיווה סיטרכש ןבומכ
 ןאכמו .רישה תשיכרל המיאתמה תולעב
 תא הנפי רכומה םימובלאה הנבמ םגש
 םתוא םיישיא םיריש יפסואל ומוקמ
 .ומעטו וביל תויטנ יפל שמתשמה ביכרי

 תונח לע ץילמהל לוכי ינא ,םייתניב
 רבדה איהש רמול רשפאש ,םיטילקת
 תא ליעפהל זא .הזה ןוזחל רתויב בורקה
 הווקמ ינא) םכלש טוטישה תונכות
 רבחתהלו (פייקסטנב םישמתשמ םתאש
 :תבותכל
 ור 11 כ: / / ראס "1011061516 .60 ה /

 לש החתפב םיבצינ ונחנא ,הנה
 רחאל .םינפב שממ אל ונחנא ךא תונחה
 שממ רשפא רצק תורבח ספוט םיאלממש
 דואמ המוד וזה תונחב טוטישה ,סנכיהל
 המ הארנ ואוב .תיתימא תונחב טוטישל
 המוק לכ לש ןימי דצב .עיצהל םהל שי
 םיקסידה לש םיפדמה םיאצמנ
 ןכו ,(עצבמ) 541.₪-ב וישכע םיאצמנש
 תא .התע הז ועיגהש םישדחה םיקסידה
 םירטסופ םיטשקמ תונחב תוקלחמה לכ
 תודמע םג םהש םינמואו םיטילקת לש
 תוינזואה יפל תוהזל רשפא) העימש
 ןכוד שי הזמ ץוח .(םהילע תויולתש

 %- כ

 תרשע תא עיצמש
 לכב םילודגה
 הסינכב וא ,הקלחמ
 26 תא תונחל
 ןכו ,תונחב םילודגה
 | ותועצמאבש בשחמ
 [/ ךורעל רשפא
 | רגאמ לע םישופיח
 [ | תא ליכמה םינותנה
 --[ )| )םיטירפה תמישר
 ([(?(%"| | .הריכמל םיעצומה

 6 | לודגה ףיכה
 | %= תלוכיה אוה תונחב
 בורמ םיעטק עומשל
 !קסיד לכבש םירישה
 תא םיטלוק םתא
 םכילע בוהאה רמזה תא ושפח ?היווחה
 שממ ,ובישקהו תונחה לש עדימה רגאמב
 ריש לכמ תוינש 30 טעמכל ,ובישקה
 .םסרפ אוהש םובלא לכמו

 דימת ןכדעתהל רשפא הזמ ץוח
 "םועטל"ו םילודגה תרשע תמישרב
 תופיטע לע רובעל ןבומכ רשפא ,םכותמ
 ,ןכ ..ו .תונחב םיאצמנש םיקסידה לכ
 םיצור אל םא .התיבה ןימזהל םג רשפא
 תוצראמ םיקסיד ןימזהל םיששוח וא
 קסידה תא תונקל תכלל רשפא ,תירבה
 רתוי אצוי ןיידע הז) ץראב הפ ונרחבש
 האלפנה תונחב טוטישה תייווח ךא ,(לוז
 תוליעיהו ,תחכשנ יתלב איה וזה
 הברה ךכ לכל בישקהל תלוכיבש
 ונל השעי" ינבצעה דודהש ילבמ םיקסיד
 יד רבד איה ,הבג וליפא םירי וא "הבוט
 .םוקמ לכב םיאצומ אלש רידנ

 ,תשרב תונקל םיצור תאז לכב םא
 המכ דוע םע םיריחמ תוושהל עיצמ ינא

 םא בטיה ררבלו ,םינוקש ינפל תויונח

 םירצומ תרוודמ ללכב ונטטוש הב תונחה

 תצלמומ תונח .הדנק/ב"הראל ץוחמ לא

 רוטילקת) 60 אסו%-ה איה דחוימב

 םיריבס םיריחמ העיצמ רשא ,(וישכע

 תמאב ליכמש דחוימב רישע גולטקו

 .ןומה

 תויצקרטא תועצומ אל וז תונחב

 םיקסידה תופיטע לע רובעל ומכ תולודג

 תוחונה ךא ,םכותמ םיעטק עומשל וא

 ,ןכל .המיהדמ םיקסידה תשיכרבש

 שש 76-ב לייטל ?למומ

 6פ אסש-ב תונקלו ואסא1.פ זפת

 .ץראב תורחבומה םיטילקתה תויונחב וא

 וה

 לארשי ילגד תא ןיכהל ,ייתובר
 ונחנא ,םהב ףפונלו םינטקה
 ילארשיה רתאה תניפל םיברקתמ
 לש רתאה לע רבדנ םעפהו .ישדוחה
 - רמול גוהנש ומכ אלו) לטניול ןור
 .(צ"לגלג לש רתאה

 עדימה תדרטסוטוא ןיב רוביחה
 תוינוכמה תודרטסוטואל תימלועה
 אצמנ תנוטנטקה ונצרא לש תוקוקפה
 1וכ:/ /ושטרצ((ק.ה6(ווסת - רתאב

 .61.1]/ --ד-ג01וסזסה/

 םיעגרנש רחאל זא
 ןחלופ תבצממ תצק
 ומצעל ןיכהש תוישיאה
 ,ולש הנומת) לטניול ןוד
 יעטק ,ולש היפרגויב
 לש הנומת ,ולש תוניירק
 ,(...דועו ולש הרבחה
 רתאב אוצמל רשפא
 המכ הזה לדגו ךלוהה
 .דואמ םיניינעמ םירבד
 תניינעמה היצפואה
 םירקבמל תעצומה רתויב
 םגו תוארל איה ,רתאב
 ךותמ םיעטק עומשל
 םיירבעה םילגניסה
 םימיב קושל םיאצויש
 ,תורחא םילמב וא .ולא
 םיעטקל ןיזאהל תורשפא
 ןיידעש םיטילקת ךותמ
 תוזחלו ,קושל ואצי אל
 ועיגי אל םלועלש תופיטע לש םיבוציעב
 ,יאנותיע אל אוהש ןטקה חרזאה לא
 תורבח רובע דבוע וא וידרב ןרדש
 .םיטילקתה

 אוה ןיינעב הנהמ יכה קלחה
 ונלש תיאבצה וידרה תנחת לש תוחכונה
 הליבקמ הל ןיאש הנחת ,ל"הצ ילג
 הווש היה הליבשב קר ילואו םלועב
 ישארה טירפתב .רתאב רוקיבל ץופקל

 | ושי וו :וידרה ןרדש םע

 ו
 שש * -

. | . (\ | 2 

 ו
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 ףסואב עיצהל הנחתל שי המ ונקדב
 בושש ,תולגל ונבזכאתהו ,םילגני'גה
 ןחלופו תימצעה הבהאה וטלתשה
 םילגני'גה לכו ,םיניינעה לע תוישיאה
 ורצונש הלאכ םה "הדרוה"ל םיעצומה
 .לטניול ןור ...לש "שיבכב םכח" דובכל
 "צילגלגב ףרוח" םילגני'גה תרדס תא
 .תכרעמה ךותמ ונמצעב טילקהל ךרטצנ
 ,לבח

 צ"לגלג לש תועמשהה דעצמ
 הנורחאה םעפב) םוי ידמ ןכדעתמ

 הדומח) תינכות לכ ךותמ ילמס לגני'ג
 ..רנטוק באוי לש הנומתה דחוימב

 הריעצ ןור לש רתאב השגהה
 תויועט הברה הליכמ ,לבא תיוושכעו
 ידממ תלת בוציע םג ומכ ,תילגנאב תויא
 לש יטתסא אלו םיעבצ אלמ יפרגו
 יבתוכל תוצע יתש ,ןפוא לכב .תויתואה
 :םיילארשיה םירתאה

 םירתאה תא ןכדעל ובייחתת לא
 בוט ובשחת) וב דומעל ולכות אלש בצקב
 סאמנ .(הזל םיסנכנ םתאש ינפל בוט
 ךיראת םע תימוי ןכדעתמש רתא תוארל
 ..בוטה הרקמב) םדוקה שדוחהמ

 .תילגנאב םכלש תויועטה תא וקדב
 תא ריבעהל ךבוסמ אל הז ,םכייחב
 תילגנאב תויועט קדוב הזיאב דומעה
 ..תורחבומה תויונחב גישהל)

 ד הר גורו 12[

 לש ךיראתל ןכדועמ היה אוה ונקדבש
 תושדח לע םיצחולשכ .(םדוקה שדוחה
 - בוש עיתפמ ןפואב םיעיגמ צ"לגלג
 .תובר רבכ ונשד וב רשא םילגני'גה ףדל
 איה םג ונוכדע תדימש) םירודישה חולב
 לע טעמ אורקל ןתינ ,(קפסב תלטומ
 תא םישועש םינרדשהו תוינכותה
 םג ןתונ יתייה ינא .האלפומה הנחתה
 הזיא תוחפל - אטבתהל םוקמ תצק םהל

 10 (ם6 0 7

 | סמ 10

 6 הו
 | [יויטומנ 16ןקורנ

 ו
= 4444 16% 

 חש

 / יבמ
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 םכלש םיחוויד תכרעמל וחלש
 .דחוימב םיבהוא םתאש םירתא לע
 .םסרפנ רתויב םיבוטה תא

 תישדוחה טנרטניאה תדיח
 10 לש םיירבע םיריש 10 ואצמ

 יבג לָע םינוש םילארשי םירצוי
 .תכרעמל תובושת וחלש .תשרה



 דוד סלדיא :תאמ

 אא
 ךל םרוגש קחשמ אוה
 תא ספות אוה .בושחל
 ץחול ,ךלש חומה

 ,ריקה לע ותוא קרוז ,ותוא סעול ,וילע
 םרז וב ריבעמ ,לסרודכ ותיא קחשמ
 אלמ ךלש שארל ותוא ריזחמו ילמשח
 תויגטרטסא ,תוינכות ,תובשחמב
 .םימכחותמ םיטפשמו

 חונה הנבמל סנכיהל ןמזה עיגה תעכ

 ,קחשמב דחוימ ךכ לכ המ רפסלו הבתכ לש
 יקחשממ דחא דועכ הארנ ןושאר טבממש
 .ללחב הנחת לע םיססובמה היגטרטסאה
 תיצרו ,51א/6017צ-ב תקחישש רכוז
 תמרל תנאוסה ריעה ישנא תא ריבעהל
 שובכל תיצר דציכ ?רתוי ההובג להנמ
 וא ?0ז112051 תקחיששכ םיפסונ םיחטש
 םע ןתמו אשמ להנל לכותש תמלח דציכ
 המחלמה תא קיספהלו םירזייחה
 תששספ 0 םא605א אד 2-ב
 חילצה 450םא04א6צ קחשמה ,ןכבו
 יקחשממ םיבוטה םירבדה לכ תא ףוסאל
 .םהיניב גזמלו קושב המחלמ/היגטרטסאה

 תנמ לע םלועב טולשל איה ךתמישמ

 ההובג המרל ךלש תונוילעה תא איבהל

 עזגה תריחבל - לכל גואדל ךילע .םייח לש

 תונורסחו תונורתי עזג לכל) טולשיש

 ,בכוכה יבאשמ לוצינ לע חוקיפל ,(ולשמ

 הנושארה תובשייתהה תדוקנ תריחבלו

 .ללחב ךלש תללוכה תובשייתהה תינכותב
 תומכ ,לשמל .וזב וז תויולת ךיתומישמ

 הרושק תונבל לוכי התאש תויללחה

 ,רמולכ .ךתטילשבש םיבכוכה תומכל

 לע תיללכ הפקתהב חותפל הצרתשכ

 םילהונמ ויהי ךלש םיבכוכהש יאדכ ,ללחה

 יצ תונבלו תיבב ראשיהל ךרוצ ןיא .בטיה

 תא ךירדהל ןתינ אלא ,תויללח לש קנע

 ךלש םיכרצה יפ.לע בכוכה תוחתפתה
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 יגולונכטה חותיפה דודיע ,המגודל - דבלב

 ,רוכז ךא .תצאומ תויללח תיינב רשפאמ

 אל םיבוט הייחמ יאנת קפסל לכות אל םא

 יוויש לש ןיינע לכה - םידבוע ךל וראשיי

 .לקשמ
 תרדהנ הסרג וניא אא ץ

 קלח קר אוה םיבכוכ לוהינ .51א/617צ לש

 תויללח יצ הנבתש עגרב ;קחשמהמ ןטק

 ךפוה לכה ,לודגה ללחל תאצל ליחתתו

 הלגמ התא .ךבוסמ 'רתוי 130%-ב תויהל

 ךרדב) ןתמו אשמ םמיע להנמ ,םירזייח

 ,(ם"ואה לש תוברועמ ומכ ליעי הז ללכ

 ,תושדח תויגולונכט חתפמ ,תויורסיק הנוב

 ,רוציקב - אתווצב םילותחו םיבלכ ןילמ

 .הנהמו לודג והובו והות
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 טנמלא לכ רוציל וחילצה קחשמה ירצוי

 (1תוסח[8806 קשנמה .אילפהל קיודמ ןפואב
 'בצומ רגתאה ,דחאכ ךירדמו יטנגילטניא

 םאתהב לדג קחשמה ,תמלשומ הרוצב
 חונו םיענ ,ןקחשה לש תומדקתהה בצקל
 לש הגצהב םימגפ אצמת אל .הלעפהל
 תירוקמ הקיפרגה - א גא6צ
 הדיחפמ הקיסומה ,ההובג תוכיאבו
 .םילועמ םירבסההו תיתרומזתו

 תצק תוארל הצור יתייה לכה תורמל
 הצור יתייה ;תומוקמ המכב היצמינא רתוי
 הקספה ילב עקרב ןגנתת הקיסומהש
 היהי היינשל תחא הניגנממ רבעמהשו

 קחשמל תורשפא התייה םאו ;רתוי קלח
 .הנוורינב יתייה דחא ןקחשמ רתוי לש

 .ץלמומו יתוכיא לכה ךסב
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 ביבר ןרוא :תאמ

 תמושת תא ךשמש ןושארה רבדה

 התייה קחשמה תזיראב יתננובתהשכ יבל

 תיתחתב תשגדומהו הנטקה העדוהה

 ירצוי ידי לע חתופ קחשמה" - הפיטעה
 יכ בתכנ קחשמה תרבוחב ".סירטטה
 בריק סירטטש ומכש םיווקמ םירצויה
 ןסמ 8 זפת ,תויוברתו םימע ןיב
 ?םנמאה .ךרדה תא ךישמי

 תכרעמ הרקח תיעדמ תחלשמש ןמזב
 65 8 זאת תארקנה תיראניב םיבכוכ
 4[םא5פ לש תיביסמ השילפ הלחה
 םויק לע ומייאש 52708105 םינוכמה
 .הב םיהושה םירקוחהו רקחמה תנחת

 תאו הנחתה תא ליצהל שאונ ןויסינב
 ימ לכ תא איפקהל םדקפמ טילחה ,תווצה
 .5ק05]158-ו םדא ינב ,הנחתב אצמנש
 ךישמהל ולכוי אל הנחתה ישנא ,ןפוא לכב
 ךילעו יחכונה םבצמב בר ןמז םייקתהלו
 תלוכיהו עדיה םע .םליצהל ןרותה רוביגכ
 ילוא ,הנחתה תא לעפתלו בושל םהלש
 תנחתב עריא קוידב המ ןיבהל חילצת
 .1ק-1 רקחמה

 םנמא .פססאו םאות קחשמ אוה 17
 רמוא אל הז לבא ,ונממ םכוחמ רתוי אוה
 ראשנ אל יסיסבה ימ-כ020%1-ה הנבמהש
 שחרתמה תא האור התא ןולחל דעבמ)
 תדוקנ םעפה .(תידממ תלת הרוצב קחשמב
 ,םידאמב ודנמוק םחול לש אל איה טבמה
 הלוכי רשא ,ברק תניפס סייט לש אלא

 לש העונתה תכרעמ לעמ קר סוטל
 הרוצב הרושק איה הילא ,דיאורטסאה
 ןנובתמו ביבס סט התאש ןמזב .תיטנגמ
 תכרעמ ידי לע ףקתות ,5%64.ה םלועב
 תוצצפו םיטובור תללוכה 1-1 לש הנגהה
 לוכי התא רחא קחשמ לכב ומכ .תוחנומ
 ןמזב .םתוא ץצופל תוסנל וא םהמ ענמיהל
 וברקתי דיאורטסאה ינפ לע סט התאש
 וסניו םיטובור וא תויללח ינימ לכ ךרבעל
 השענב ןיינעתמ ןיידע התא םא תוארל
 תויללחה תא ףוקתל ץלמומ) קחשמב
 תולוחכה תויללחה תא בוזעלו תומודאה
 .(היגרנא ךל וקפסיש

 תונורדסמב םינוש םישיבג םנשי
 תא רישפהל איה ךלש הרטמה .הנחתה
 .םהב רתתסמה תא ףושחל תנמ לע םלוכ
 סירטטה ישנא םוכחת עיגמ ןאכו ,לבא
 םוקמב ץוצי המ תעדל לכות אל ,ואישל
 םיסונוב ,הנחתה ישנאמ דחא - שיבגה
 52158015-המ דחא ילוא וא םינוש
 .ומצעבו ודובכב

 יאשר התא םלוכ תא תררחישש רחאל
 קחשמה ןמזב .האבה המרל ךישמהל
 הרוטרפמט ייונישל ףשחית ךלש תיללחה
 קחשמה יתנכתמ ,יללכ ןפואב .םיינוציק
 .תורוטרפמט ילדבה לע שגד ומש
 הארנכ ,ךילע םירויש 53828015-ה
 תא ריבעהל ךל םיאתמ רתויש םיבשוח
 ,הקיזמ יתלב חרק תייבוקכ ךייח תיראש
 תוארהל ידכ .ךתוא איפקהל וסני םה ןכלו
 הבישחה ךרד תא טפמסמ אל התאש םהל
 ודייצ ,ךיתונווכ תא םהל ריהבהלו םהלש

 הבורבו רוק חתותב סירטטה יגוה ךתוא
 איפקהל רתוי טושפ) םוח ילג טלופה רזייל
 ןמז יידמ רתוי םהילע זבזבל רשאמ םתוא
 .(םיליטה םע היגרנאו

 אובי ררחושש 1=-1-ב תווצ שיא לכ
 םילייח .רחא וא הז ןפואב ךתרזעל
 םאו ,ךיביוא לע שאב וחתפי ורשפוהש
 "האל:רךתוא וריש פי םג ,ךירצ
 םילוצינה רתי .ךב ועגפ 5188 015-הש
 ןכלו ,הנחתה תא שדחמ ליעפהל וליחתי
 תולעופ תוילעמ ,תוחותפ תותלד חיוורת
 .םידיוצמו םיאלמ הקפסא ירדחו

 ךורא םוסרפ עסמ רבע קחשמה
 םיקוושמהו תימלועה םיבשחמה תונותיעב
 ןאכ םייק .הלודג החלצהל ,קדצבו ,םיפצמ
 היגטרטסא תצק ,ןשקא לש בוליש
 קחשמה ירצוי .םיי-(11551 םיטנמלאו
 הדפקה ,םינטקה םיטרפה לע ודיפקה
 ,לכה ירחאו הקיפרגב יוטיב ידיל האבש
 .קחשלו תוסנתהל הווש טלחהב

% 
 ב

| 

0 

 ךדגנ תורחתמ ,םיירשפא "תל | |
 לודג רודכ סינכהל תוסנמו |
 יטנגמ-ורטקלא ןפואב ת ]] ו == ₪ א |

 ,רתוי חצנתו רתוי בוט גהנתש | ורב ןגכ שי ְּ
 ,המצועו חוכ רתוי תולעב תוצו 1

 םינכוסמהו 6 - 1 ,קשחשמה

 ו כ שכה % הנוש םיוס .ו רו ו 1 םע .תוצובקה תחאל תב 4 4 | עוז ,סוקולה גד א ₪5 =

 .םינקחש * ינש 0 /
 שולשמ תחא לכב קחושמ קחשמ לכ | 1
 תנמ לע ,תודדומתמה תוצובקה לש תוריזה = /
 לע תחא הצובק לש תויתייב ןורתי 00
 תא ךל שי יתייב שרגמבש ןבומכ .תרחא
 םתואש םיקירט תוסנלו ןמאתהל תלוכיה =
 רחאל .יתימאה ץורימב ךיבירי לע ליעפת =
 םיינשב תוחפל) תורחתב חצנמ התאש
 לע הנקנ התא ,(םיצורימה תשולש ןיבמ =

 ד וי
 ןוחצינ .תושדח תוריזב תושדח תוצובק
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 3 עיקבהל תחלצה רשאכ גשומ קחשמב
 .הביריה הצובקה ירעשמ דחא לכב םירעש
 לגרודכל הזה קחשמה תא תוושהל ןתינ
 רשפא ,ריהמ רתוי הברה אוהש תורמלו
 ןיינעה ןאכש קר ,םירודכ ףוטחלו רוסמל
 .בכרומ רתוי הברה
 ו יי

 הקיתנעה לע הנושארה םעפב ותוא
 יחצנה רפסמה ינפל 4 הרפסה תא תאשונה
 תא לוטקל יתננכת רבכ ,לטניא לש
 תא יתיאר המ ןמז רובעכ ךא ,קחשמה
 .יקנע טושפ לדבההו םויטנפה לע קחשמה
 רשפא יאו המיהדמ תוריהמב םרוז קחשמה
 תועטוקמה תונומתל ותוא תוושהל ללכב
 יד קחשמב הטילשה .ןכל םדוק יתיארש
 הרצק םינומיא תרדס רחאל ךא השק

 יי ו
 רבכש ,םהינימל םויטנפה ילעב

 ץיוושהלו ךישמהל ךיא שארה תא םירבוש
 רף יי
 !קחשמה תא ונקו תובוחרל ואצ -
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 אל 6 א
 זגרנמ .תא יתלאש "?תימויק-תלת =

 חש ו א-ג .יאל ונעגהשב
 - ו התוויצ ".םותס" .רטמ
 | .לוגס עלס לע תבשייתמ |
 ו דצה קיתומ לפוקמ =

 :ףוחה לע |
 ודא - 4 עבצש יינפְל 7

 . ןבלה 1 ועו ו נה י'צ .
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 | וחלמ ה התאו
 רול ו ו דמה

 ידו - אלא ;ןהשמ ריעהל 1%
 | נלתל

 -תודיח ללוכי לדג
 ור הנעט ",השוע ןּה
 ש?הז תא 9% הוכו

 ה דחא תו

 ו ו
 ידממ4ןב
 6 4 לוחה .לע 4
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  דחַא קו ב
 2 יגנע תארנצ םיינש

 4 : קיתה 1 הפי הפי 1
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 - תימ שיש 4 [- כו

 תושעל %תיכוןםיבת 3 שי ב .3/

 11 22 1 , א

 6% | (הָ ל ל ל 9%

 תעדל הצורש כא רוש ₪ "
 .תומותיפ שהחלל ןימאהל ותפתי םינילבוג +
 .רדחה תרקתמ רבדמוהשימ וליאכ לטוי 4

 , לודחל לע הווצמה לא אוהשי ןעטיו
 ' / .ףיקתָהְלמ* /י

 < ןפואם" .ןגרומ התנע ",תוביטנב יולת" ְ
 ביל לש | שי םינילבוגל:יללכ

 תהקתמ .תולוקש = ךב ,הפפפ לש ש
 רצמי:פשור הברה ד

 | ,רחא דיח
 .. < ".ונימאי אל םהש ה
 <" התוא החיה 1 וב החקל ןגפומ

 ₪ ג 7 - א איה חלב רחא : םוקמ ' לע
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 3% ה + ₪
 < ,םירבד'המכ .הָמצעל הלמלמו השאר

 . והמ העדל הצור ןישוקרא הוב ןייקןא6 <

 " "יא < ",םירצקב ליחתנ"

 3% ₪ - רו הסנמ,ףנאש ןמזב

 . - .יתרמא  ץ,ביבתכמל ₪ ₪. תאצמ ל[

 המכ התע ;הז :הטהש/הרשחז
 4 הו 2 צל ריב
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 גישהל רשפא םאו ןוקתדה חמור םלועב
 םא לאוש אוה ךכל ףסונב .תירבעב ותוא
 :תוחפל וא תג גלוסה הדימה יּכְּרּכו ומסרופ
 : קו ג ₪

 הוא החינהו ו , +"

 ,ידכ ךירצש המ +
 [- תא ו ו
 ו ו

 איה:לבא ,1'ג168 0[ וה6 2006 תכרע איה>
 ו דע
 ,םילאה ;םיעזגה, /תועוצקמה ל לג
 םלוע לש םיִרתאהו תונידמה ,קשנה ילכ
 הַָ"מה יכדפ לש ריצקת םג .חמורה
 "ב יכרבללכ ןפואב ךא ,םש םסהופמ
  םופצמש ךרכ יבע םירפס 37 לש ףסוא םה

 , וש - | ו וע |
 3" וי העשב תפסונ היולג "יאארק

 "לש 2 ונל שי":.תונושארה םינבאהו =
 דיע םשב רוחבמ ם"השמ ץועיי תוש בי

 .הל יתרמא ."6ס16זח8510ז תא גי
 תא הזיזה איה ;ןפאומ הלאש "?ןכ"%

 /%/ תדירוה/הדלצת תִישילשה ןבאה '
 "היינשה תא הריבשהו הפמהמ הנושארה
 . | ל

 וג תא תונקְל חילצהש בתוכ אוח" =..."
 יו

 - וקו המפוי תורצןאה ,םיִדוציה
 יי ו יש נג מ
 היולגב בוש יתצצה ".תיסיסבה הכהעב
 " .יתארקהו =

 םינייבע טושפ םה ילש םיישקה בור"*
 םניא םהו ךפל רותפל ןתינש םינטק
 יל קיצמ תאז תורמל ,קחשמל םָיעירפמ

 ןויעְר לכה לעמו ,םסקה תומישר אשונ 8"
 תוענצקמל חש8יסבה םסקה תומישר)

 ! איה"םסוקה.תמלשףש וי ןתינ .םינושה
 רש איה ןהוכה / 556ה06 תמישר
 . כו הי

 קמ םייקלח םסק ישמתשמב>
 ישמתשמל ;ןכ ומכ .תיפולח םסק תַ נלממב
 המ ו | ימי מו מ
 וניא ןכויש רשא סיסב תומישר ומייק
 נו גוי ו לוד יתלאש .רורב

= 

 םימייק םנמא 1% 010501 -ב , רתוי הטושפ

 תומישר ןח סיסב תומישח .01טחו0וטז <
 "תוכלממל | ,ךויש תורסח

 המישרה לעב כ הדבועה .אקה .תומיוסמץ יתש ןיַב

 קי , 2 0% ווין 0% 2

 , 0% ןה ןבור םש םג ךאי ,םיברה (יסומנע הוסתפ=ב

 באה .םישדח + ₪ סיסב ו
 | (יסנו קה חו0מ-ב .

 .תורוגס/תוחותפ תועה לש המישרמ

 התייהש תישילשה ,ריוואב תפחרמ הרחונו
 השולש ו ו ב ו

-. 

 " | .\ ."?סיסב תומישר
 איה תומישרה אשונב היינשה הלאשה'"

 םתיצחממ רתוי ךא ,םימסק 0 לעמ
 תומישרב אלו סיסב .תומישרַב םיזכורמ
 לפל תופתושמה תורוגס/תוחותפ
 ".תמיוסמ + הכלמממ םסקה ישמתשמ

 הנושארה ןבאה תא הרזחב החקל ןגדומ
 = אכמ רחאל ,ףדל כ התוא התינז

 ." ינתשמ וא םייניש "לדת םג איהש
 5 ןקחש ,ןמביל ויזמ ני /

 זאו יצחו הנש ךשמב קחיש אוה .סומידב |
 ו ב מ
 וה .השדח הרובח ו
 - ו-1
 ןיינועמ אהו | 2 ןיב עסמ ןונגסב

 / ".ָחמח | ד
 .תוטיש המפ שי בוט"

 6ו/ לש ךופע6[!סז תא של" ,ןגרומ התנע
 ךא תובוט ןחיתש ,א1693113ש6!]6ז תא וא
 . תוסנל לק רתוי תצק .הגשהל תושק

 : אוהש ,16₪ לש 5080618510ז תא -- 4
 ו ו = א ו וכיבוש וכ יש

 תונפל ןתינ ינוידב עדמל תיפיצפס ו 0 -מ ובשחנ- םסוקתומ" שר

 תוטישה ,600805- -ִל וא 1 םיברועמ םישמתשמ ל .תומישר .המודכו

 הצילממ יתייה ושי ימי ] . 72 רתוי וא תוכלממ תשל 4( ₪4

 וליפא) -. ו ו |

 שה מ =
 ו .,קוחר
 לו = מ ו ל מ 1

 ימ לע" " התה :א.י ה 0" טס*

 ין טור

 | / | | ו כ יס חקגהנ0ח8-ב ,ךכמ הוי 1 רש

 :תוילאטרבינואה :תוטישה תא רשאמ ז .תומישָד ,תודחוימו ןושדח םסק תומישר "
 | א ₪ לע. מג ₪ ךל ,חילצת ו םא ירו םימיוסמ תועוצקמ 2 וי ,עוצקמ

 2 4 צה הם: = וכו נק 2
 ,ןיא ןיפדע זז:₪0-לש דועב ינוידב עדמל [ 3:4 ךכלממל תובייש

 | ומ הלק ךתוי .הַבְּבָה איה הזמ ץוח שתןמי שר רגע תואצמנ'הפיא"|
 ירשו 2-42

 ₪" רתוי לקש םושמ ,(9ג8 \\

 שולח "פולפ"ב המלענ תפחרמה 1
 מה תלעבו
 .המדאה ךזתל המצע

 . 0 תעדוי ינַאשאתבשוה ינא" "
 \ .% '  ,ןגרומ הרמא ".ּונָחנא

 'רוזחנ אל םא" ,יתרמא ",ןמזה .ע"גה"

 "תפסות שי

 " תומישרה תיצחמש ך הביס תמָיק ,בגא
 יפוא ןתומ רבָדהש איהו ,סיסב תומישר ןה
 םישָחל ל"טמ גוסכ ָהְתוא ןןייצמו תומדל

 רו ב יש ל וב
 . ".הלש הריחבה תויורשפא

 המצעמ היוואב הצפק היינשה ןבאה '
 :  ".הפשפמהמ הייחלמ לבקו דחא זיוו

 ,דימלתל םיבושיחה =
 .יתלאש /?ונחנאיהפיא זא"
 , קרסמ הפלשו ןגרומ 'חתנע ".דוביִאב"

 ל ו פו

 יל היה:.שיבהזומ םישוחמ הלדיגו םירטמ
 ינפל ותוא רו זא דחא בתכמ דוט

 .שפחל +

 ,רומכ ןשוי מ תצק והשמ אצמת

1 

 .ע ו וובה א

 ו

 ".קוחרה דיתעל
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 " תא הרפחו םיילגה המירה םישוז
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 רעס-ןב ןרע :תאמ

 ו
 ץירה רבכ ןולרהב קחשל טילחהש ימש
 הנומשה ןיבש הפוקתב הקתפרה וזיא
 ה 7 יל ל 7

 ו
 עזגב ברעמה תשיגפ תאו המחלמה

 ו

 תא יתרצע םדוקה זיווב ,ןכבו
 זחאמה שוביכב המחלמה לש הירוטסיהה
 הירפמיאה ידי:לע לוטא 'תרוט לש ינופצה
 תנכה תא יתראיתו ,השדחה תיגועה

 ב
 םיימוי ,תירוס שדוחל רשע העבראה םויב
 דועב .ינופצה זחאמה שוביכ רחאל דבלב
 אבצ ונגרא לוטא 'תרוטב םיריבאהש
 ,רונאדלב יריבא ,ראלפ יריבאמ בכרומה
 קי יי
 אבצה ברקב הזוזת ינמיס וארנ אל ,ןאגיל
 .קורדנפ אבצ וא יגועה

 רשע העבראה םויה לש ורקובב
 םיכומנה תוזוחמל םיגועה ושלפ תירוסל
 םיפלא תוחוכו ןופצמ ראגנוש לש (תיסחי)
 ושלפ קארינמ םירואטונימו ראנייפמ
 .חרזמהמ

 ו ]| יי
 ץלאנו םילודג תוחוכ ינש ןיב דכלנ ,לוטא
 ופיקה םיגועה .םיהובגה םירהב רגתסהל
 ראגנוש תא וקתינו 'תראק םגא תא
 תצעומ .הלש תירקיעה םימה תקפסאמ
 'תרוטב תעה התואב הבשיש ,ראלפ יריבא
 ןימאהל הבריס ,לוטא
 קלח וחקל םיפלאש
 ףוסבל ךא ,הפקתהב
 תא לבקל וצלאנ
 םיפלאה יכ תודבועה
 ן יי
 המחלמל ףרטצהל
 הירפמיאה תבוטל
 .תיגועה

 תודרומ לע ברקה
 ו

 קי
 אל וירחאלו המחלמה
 דע ברק שחרתה
 .תינוסל השישל
 וי

 ינשל ןושארה הקלח
 ,בוט .המחלמה לש
 דרימת םינקחשה
 םיעוקת תויהל םילוכי

 יו
 וזכ הקתפרה ,שובכה

 1 י ץפ
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 וז

 וס
 מ ב

 ו יי מ ב
 .תיגועה הירפמיאה שוביכ תחת תיברעמ

 ל יי
 המחלמל הרושק הניא ללכש הקתפרהב
 ימו .עקרב המחלמה רשאכ תשחרתמ הלא
 ןאגיל תורעימ-םיפלאה ושעי המ עדוי
 קוידב המ תולגל תנמ לע ראלפ יריבאו
 םיפלאה וענכוש דציכו ,ראנייפב הרק
 ?ףרטצהל םייארפה

 ראלפ יריבא וטיבה תינוסל השישב
 ,המיימשה לוטא 'תרוטב ויהש רונאדלבו
 ינב וארש םינושארה םינוקרדב ופצו
 הנחש לודגה אבצה לכ ךותמ .ברעמה
 דבלב םידדוב םידירש ורתונ לוטא 'תרוטב
 ,הצוחה דחא םוימ תוחפ רחאל וגוסנש
 ןושארה יריוואה חוכה ידי לע םיפדרנ
 ביצנ הביצה תיגועה הכלממה .:הירוטסיהב
 תא הדבעיש ,תרחמל רבכ לוטא 'תרוטב
 ךיסנה תא גרוהל האיצוהו הנידמה יבשות

 ו

 לעב םדא לכו ,ינשה ראמור.קירדרב ןגמה
 .הכולמה תחפשמל םד רשק

 תא ןיטולחל עיתפה שחחה רוציה
 ל |
 וילע ועמש אל ןליפאו המוד רוציב ולקתנ
 דרול רס .התויב תוקיתעה תודגאב וליפא

| 
 ישאר תא סניכ ,לוטא !תרוטב תוברקב
 ו ל יי

 ל
 רשא םילגרמה םג ועיפוה הזה סוניכב
 תריצי תא וארו הירפמיאל וחלשנ
 השיגפה תא קחשל ןתינ) םינוקרדה
 תירב .רכיכב הכרענ השיגפה .(!המצע
 .הנילס

 רונאדלב יריבא יכ םכוס השיגפב
 לש דחוימ דודגל וכפהי ,ודרשש םיטעמה
 דחאל ידכ ,המחלמה ףוסל דע ראלפ יריבא
 םיריבאה ורחב ,ןכ ומכ .תוחוכה תא
 ברקב םיפשכמה גיצנכ סוקרמ ןולירדב
 םסוק דוע סינכהְל ומיכסהו ,םיריבאה
 שאר ,ןאד ןאביר) הצעומל ודבלמ
 ,(לוטא 'תרוט .שוביכב גרהנ ,םימסוקה
 וטילחה םילגרמה רופיס תא ועמשש רחאל
 תדחוימ הליפת ןיכהלו תוסנל םינהוכה

 מ כ =
 תוסנל וא ,תוטושפ תואטל - תירוקמה
 ו ו ל
 לככ םיבר םיפשכמ סנכל ידכ לועפל

 יי שב
 תא לטבי רשא םּוסק רָישכמ תנכהל
 ,הנורווה ינהוכ לש הטילשה ןבא תעפשה
 המיחלל והשלכ רישכמ .ןיכהל תוסנלו
 .םינוקרדב

1 - 

 ו 7 ו 11325 | | ו ה

 רב ב

< [ 2 

 - ל ןרע \ גתאמ

 . ₪9 לש תולודגה תוירפמיאה ןיצ 4
 הכוראו הנטק הכלממ תצצוח רנו-'רותו | [

 יפלא הזמ תמייק הכלממה .סיירא - \-
 לע הטלש - רהוזה תופוקתב ,םינש
 רתוי תושק תופוקתב ,תשביה 'שילש
 לש דימתמה ןששח לשב דמעמ הקיזחה

 ו

 : 2 - \=?ין>

 העבג לע דמע ןרוו םעפ היהש ימ
 החיגה ריעה ךותמ ,ומע ינב לע ףיקשהו
 הרעמ רבעל הבכרש המילגּב הפוטע תומד
 ימל םג תעכו ,הל קר העודי התייהש הנטק

 ו
 ימ הרעמה חתפל תומדה העיגהשכ

 טבמ .הל הכיחו דמע רבכ ןרוו םעפ היהש
 ךותו ,תומודאה ויניעל דעבמ ףשחנ עתפומ
 םדאה לומ ךרב ערכ ותמילג לופיק ידכ
 .םינָש ללפתה ואובל רשא

7 
 לוקה עמשל ,וילגר לע דמענ סאירד

 שונא אלה
 תעה יכ ול רומא ,סאירד ךכלמ לא ךל"

 ".העיגה תאבינ התוא |

 בכרו וסוס לע סאירד הלע םילמ אלל
 הלחה ותעדותב הנטק הניפ ,ריעה לא הרזח =
 ...המיאב קועזל <

= 7 
7 1 

0 0 
 ומד [ < ד

 . העיגמ םכלש הרובחה רשאכ

 ו ימה - כ
 ףסא ירבשכ שדחמ הצצ ,קדס םשה תחת
 שפיחו ולש הנשיה הרובחה ידירש תא
 אוה קחשמה ירחא .ןיינעמ והשמ "ץירהל"
 תא סר 7
 "?םיאתמ ךל . הז" .זיווב הקתפרהה
 .יתלאש

 | %כ הצובקה ?אל חמל"
 הלעמ ירבשכ ".התוא הבהא
 "?אל המל" ומכ םינועיט
 איה ילש תיעבטה הייטנה
 לפרע ךות לא תוחווצב חורבל
 םושמ ךא ,רקה הלילה
 | ןטקה יחא םיעגר םתואבש
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 ג

 (- החיתפ
 "| הליחתמ הקתפרהה

 "פיל תרבועו ריעה רעשל
 -.| תלצה רחאל .הפורש הייסנכ
 ו ו
 :| (לזמ רב היה אל הייסנכה
 רשא תא הרובחל ןהוכה הלגמ
 הדל

 הפקתוה ןהוכה ירבדל
 םירוצי ידי לע הייסנכה

 רק
| -/ 

 1 ואי
. ₪ 

 = ו =
/ | 

 וי | 5 ל% - .הבוח" .םינש ו
 היה הייסנכה דיקפת - המצוע בר ללוקמ
 .דמשוה יכ ובשחיש תנמ לע ורסהל

 תורוד רפסמ ינפלמ הייסנכה שאר
 יבוט יכ הייסנכה ימי ירבד רפסב!םשר
 היה המ .הל ולכי אל םיפשכמהו םינהוכה
 .רתופ ןיאו ןירותסמ ?הרוקמ המו הביתב

 דב תסיפ אוה םיפקותה וריאשהש טירפה ""
 9 .רזומ למס הילעו

 | חל ררבתי םירצק םיָרְוריב רחאל
 הלודג תיתכלממ היירפס תמייק ריעב יכ

 הרובחה .םינועדי טעמ אל םינכוש הבו <
 הביתה רשפ המ םתוא לואשל הטילחמ
 למסה תא םיארמ םה היירפסב .למסהו
 םהמ דחא ףוסבלו ,םינועדי המכו המכל
 ו 7 יה 0
 דחאב ררוגתמו רושעמ הלעמל ינפל שרפ
 .היירפסה לש םינוילעה הירדחמ

 ו ל
 ןכמ רחאל .ותוא וגישה דציכ םינקחשה
 ותיירפס לא ,לדגמה שארל םתוא חלשי
 תלשוש" םשב רפס שפחל ,תיטרפה
 הארי היירפסה תלד תא וחתפישכ ."סיירא
 רגסית וסנכיישכ לבא ,ליגרכ לכה..םהל
 .ולחי תודיחהו 'םלעית' היירפסה ,תלחה

 ים 2
 תונכ תא ןוחבל ודעונש ינועדיה
 .ותצע ישרוד לש םהיתונווכ

 % ו ג ו %
 = צא" ,) 4 = - שא - ךי ₪

 1 = יה
 / ז% / " ו

> 1% 

 תסנכנ החפשמה
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 תדמוע המצע תא אצמת הרובחה
 עומשל ליחתתו וב דעצת ,ךורא ---
 םהש לככ רבגתמו ךלוהה יבצק תומלה לוק <

 = הרעמל ןורדסמה ךופהי - ,םימדקתמ
 - ,לודג םגא הניה הלופ הרעמה :הואמ הלו
 יתש וילעו ןטק יא ונשי םגאה יי
 .תומורע ;תויקנע תוישונא-יומד .תויומד
 .הרוחש היינשהו הנבל תחאה ,תוירירשו
 ,םמוקמב םיאופק םידמוע הרובחה ישנא
 םונורטמ חנומ - קסילבוא לע <:םהיניבו
 דצל דצמ וטיאל דדנתמה בהזומו ןטק
 -,  .תומלהה תולוק תא עימשמו

 | תא חקית הרובחה םא
 ןבאה יקנע:ולחי םונורטמה
 בצקב המצועב הזב הז תוכהל

 ₪ ו
 < | םורגת דחא דצב םונורטמה
 ו יי יש למ יל
 עצמאב ותריצע ,חצנל רוחשל "

 ברקב םהינש תא איפקת
 אוה חצני םהמ דחא םא .דימתל
 הרובצחה תא דימשהל הנפתי
 ךרדה .(ליגר ןבא םלוג והז)
 ] איה הדיחה תא רותפל הנוכנה
 ' ילבמ ,םונורטמה תא רוצעל
 | ורצעי םא .עצמאב ,ומירהל
 | ילבמ רחא וא הז דצל ותוא
 יקל ו יל ל
 .(אופק ראשיי ינשה) םיאתמה

 תדיח לש המויס רחאל
 ,תואצותל רשק אלל ,םימלגה
 תויומדהו לכה עתפל ךשהי

 ו
 - וי ד מ מ

 ו
 .זז אלש ההז ליפכ עיפוי תומד "=

 ןוויכל .תכלל ליחתת הרובחה
 םינקחשה דחאש דע תלדה
 תא האריו טיבי אוה .וירוחאמ העונת עמשי
 תובורק רתוי טעמ ךא ,תואופק תויומדה
 רפסמ רחאל .זוזל וליחתה וליאכ םהילא
 םיליפכה "פ ונירוביגל ררבתי תונויסינ
 וי יד ל םתיא םיקחשמ םהלש

 ב -
 םהישעמ לע תורזוח - תויומדה
 תלדהמ םתוא איצוהל ךירצש וניבי ,קוידב
 םתוא ליבויש המ .םהב שיבהל ילבמ
 םהש לככש הדבועה איה ךּכ בושחל
 תא םידבאמו םיכלוה םה תלדל םיברקתמ
 .הצוחה תאצל ךרד םוש םהל ןיאו םתרכה

 והשמ חקיי והשימ םא !בל ומיש

112-442 | 

 תיירפסב שדחמ ושממתישב ,םיליפכהמ
 תומדל הזהפשירפה רטחי (גגועדיה
 דחאל והשמ ןתני* םא לבא ,המיאתמה
 .תכלל ליחתישכ ותוא ליפי א ה םיליפכה

 שדחמ םינקחשה ועיפוי ןכמ רחאל-
 יתשב ₪( ילצה םא ,ינועדיה תיירפסב
 .םתוא ךרביו רפסה תא םהל ןתיי תודיחה
 ותוא גישהל תוסנל םהילע היהי ,אל םאו
 לש הנוטלש תא ראתמ רפסה .תרחא ךרדב
 ךרואל סיירא תלשוש םשב םיכלמ תלשוש
 תלשושה ףוסב יכ רפסמ אוה ,םינש יפלא
 היתומוחש תיקנע ריִע םיכלמה ונב
 ,דחוימו יקנע חבזמ הבו בהז תויושע
 לאל ישארה חבזמה תויהל היה רומאש
 ךלמה לש ותוכלמ תפוקת תא .םהלש
 לש ונינ-ןינ סאיתנלצ ,תלשושב ןורחאה
 לש הפוקתכ רפסה ראתמ ,תלשושה דסיימ

 מד | =

4 

 וי

 "ברקבו ןוטלשב עצב תפידרו תויותיחש
 אבינש םעז איבנ ראותמ ףוסבל .םינהוכה
 רפסה ףוסב .ןודבא היבשותלו ןברוח ריעל
 :;די בתכב בתכנש ףד ונשי

 0% .חתפאה י?'ב יכ ל ין
 תאו ייתוכ< ת6 ררח6[ |כו6 חי[?
 .סריא

 הכאה תפרו?א רו9ת6 6[6 הרקא[ |
 .ינפח %ומא [< 'תו6 ה[יכואה

 ".ןויר!6סית-בר ,ר2[']3 6!0'ר6ןס

 מ יושב

 הפוקש יצח הפמ תריוצמ ןכמ רחאל
 הארנה םתוח הטמלו םיינועבצ םיווקב
 םא .םינקחשה ידיבש למסה ומּכ קוידב
 הפוקש יצחה הפמה תא םינקחשה וחיני
 למסה זכרמש הזּכ ןפואב םדיבש למסה לע
 כר ה לע היהי
 ג מ רי
 תא ארקי םסוקה .הליגמכ רבדב שמתשהל =

 רעיב ועיפויו ומלעיי םינקחשהו םסקה
 ליבשה לע תוקד רפסמ ל הכילה 5%
 תודש לא רעיהמ םתוא איצות ישארה
 הלודג ריעל םיליבומ תודשה ,םיחותפ
 .קפואב תיארנה

 היתוביבסו ריעה
 ,בהז הפוצמ המוח תפקומ ריעה

 םיכלוהה םישנא תואמ םיאצמנ הכותבו

 םיביגמ םניאו םוקמל םוקממ םיבמוזכ
 ףיעה זכרמב חבזמה .רפדל
 תממדמ תומד וילעו ץתונמ
 רפסמ ינפל התמ וליאכ הארנש
 והימ ושחנ) איבנה והז ,םיעגר
 ןתינ אל .(!רופיסה יפ לע
 וסיכב לבא איבנה תא תויחהל
 תא.  "אוצמל ןתינ
 :הליפת/האובנה

 ונגיהנמ .יתליפת עמש ,לא"
 ו -
 הווקת םידבאמו םיכלוה ונישנא
 וכפה ונינב רשא בהזה תומוחו
 תא אנ חלש .אלכ תומוחל
 גיהנמ ונל חלשו ,ךמעז תוברח
 ".ךריע לע ןגהל יחצנ

 תמה םע רושקתל םישחל
 תאירק רחאל ךא .וליעוי אל

 יי
 ,רזומו יוהד עבצ ריעל דועב
 ,"ליגר" עבצ חבזמלו איבנל
 תיב דוע ונשי בוחרה דרומבו
 ,"ליגר" עבצ ולו דחא

 אוצמל ןתינ איבנה תיבב
 ,ןכ ומכ .םיבר םירפסו םיבתכ

 רק תיבה יכ הרזומ השוחת שי 4
 רפס אוה דחא רפס .דואמ
 ומצע איבנה ידי לע בתכנש

 הנוהכהו הכולמה יעשפ לכ תא ראתמה
 תואובנ לש ףסוא רפסב אוצמל ןתינ)
 איביש ןודבאו ןברוח לע תונוש הרהזא

 יי ו
 :הנוש יפוא תלעב האובנ הנשי רפסה

 הליל ידמ ייתונויזחב תאז לכ האור ינא"

 תא רוכזא דימת ,יחצנה ךלמה לש ואוב תא
 השעיש המ תא האור ינא .תומודאה ויניע
 תא ונל ריזחי דציכו ונריעב טולשל ידכ
 וב שגופ ינא ילש תונויזחב .רבעה תליהת

 יתיליגש הנטקה הרעמה דיל םויה ירהצב
 םוי ידמ םשל ךלוה ינא ,םיישדוח ינפל
 ".ואובל ןיתממו

 הפסונ רחא די בתכב ,ןכמ רחאל
 = כ = שא שק "ל מ
 ויה .העדוהו ".ןוירוטסיה-בר
 שחנמ ינא ,רפסה בגבש הפמה תובקעב
 רביד אוהש םוקמה לא הליבומ איהש
 מי י 7 -

= 2 

 ו

 =. ולגי חבזמל תויומדה ורזחי םא .תובישח -

 5 יכ םינקחשה .ולגי תאז ה -

₪ 
 וז

1 

 .תרתסומ =
 לעב ףסונ רבד ריעב ןיא ,תאז דבלמ

 .ןמז עיפשמ אל איבנה תפוג 6 ב

 הליחמה
 תמהדתל .הלילה דרוי הליחמל ךרדב

 אל םיבכוכ םיאלמתמ םיימשה םינקחשה
 הזב םילוע םימודא םיחרי השולשו םירכומ
 לע ךרדב תפקתומ הרובחה .םורמל הז רחא
 ו קי וה יול ₪ וג
 תוינטרס תוארג םהיִדי ,קלקלחו םוח-דורו
 םשארו (תודח תותבצ שולש תלעב די ףכ)
 םייניעו תוכורא םיינזוא לעב קלחו ךרואמ

 ל יש
 ומכ .טלובה שארה הצקב םיּהזומ םייריחנ
 ,דואמ ךורא בנז םהל שי ,ןכ

 .1 :ש"גרד
 7 =פ"קנ) 2+7 :פ"בק
 | .13 :0"דלת
 .2+6ק2 - בנז :תופקתה
 .1+4ק3 - רפש
 ,קזנ 4ק1 - (תחא םעפ) לער תפישנ
 .קותיש תורות 2
 .קותיש ןיא :ה"ג
 .2000 :ןויסינ
 דואמ הכורא הרעמ הניה הליחמה

 הדוקנ דבלמ ,ןיטולחל םיקלח היתוריקש
 ו
 ו וו
 תומח ןיידע 4 תוכימשו שא ידירש
 תוריקה .[הב ןל התע הז והשימ וליאכ
 0% % םיאופק שממ ,דואמ םירק
 עמוש אוה יכ המדנ םהּב.עגונש ימ לכל
 הקלח אלה הדוקנב העיגנ ,תונועמ תוקעז
 .לוק עימשת אל

 ינוניב ךוכל הליחמה תחתפנ ףוסב
 הרקתהמ .עגמל םיליגר תוריק'םע רוגסו

 . ב
 | וב ןילגרל .םדא יולת וילעו

 ג מ 0
 ד

 היניעל כ ב ו
 םיחריה רוא ,יתנבה הכלהשפ ?תומודאה
 ילכ יתייהש יתעדי ,ייתועמד לע לפנ ללוקמה
 שודק םוקמב יתעטנ רוחש ערז .תרשה
 ,תעכ קר .תחא הווקת הרתונו ,הז ללוקמו =

 ו - נר
 "'.ךפוגב לערה ,הארת םירוויעה
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 תא תויומדה תחא םוצעתש עגרב
 ,הפוגה ירמוש תשולש ועיפוי היניע

 םיישנ קר ,םימדוקה ומכ םיארנ
 םייניעה עבצ 1 תוליגר םז

 ףי'צל ומכ) תוצונ םשארל .בוהצה
 רזומ למס ןהילעו תובוהצ (ינאידניא
 .לתפתמו

 0-7 ₪ ,-1 :ש"גרד
 .(43 =פ"קנ) 2+9 :פ"בק
 .11 :("דלת
 .2+6ק3 -בנז 1תופקתה
 .2+474 - רפט
 ,קזנ 4ק2 - (תחא םעפ) לַער תפישנ
 .קותיש תורות 3
 .קותיש ןיא !ה"ג
 :(הגרד 1) הכישנב היגרנא זוקינ
 .תוענמיה
 .4000 ?ןויסינ
 םהיניע תא ומצעי רשאכ ,ןכמ רחאל

 םה יכ וניחבי ;תוריקה תא וששמיו
 לש ינשה דצב .םכהד רובעל םילגוסמ
 וילעו לודג ןבא"ןחלוש ונשי תוריקה
 לכ הכותב ןשיה ןטק קונית םע הלסלס
 םע םישחל דגנ ה"ג םילגלגמ םינקחשה
 לגוסמ אל לשכנש ימ'ל5 ,4 לש ןישנוע
 אוה ,ןכ ומכ ,דליה תא דימשהל לע בושחל
 .תומודא ויניע יכ הדבועל בל םישי אל

 'א קלח ףוס
 זנב ומ ובו

 קלחה תא תמייסמ קוניתה תאיצמ

 רתוי איה בגאָו ,הקתפרהה לש ןושארה
 התוא וצירת :םּכל המדנש הממ .הכוףא

 יי

 םינקחשהש דע רבוע>ןמז המכ וארתו
 .עטק לכ םיניבמ אל וא םיגיבמ םכלש
 יקלח ינש ןיב הקספה תושעל דואמ ץלמומ
 ילוא ,לחלחל תונויערל תתלו הקתפרהה
 .אבה עובשב ךישמהלו ןאכ רוצעל ןליפא
 הרוק המ ןיבה אל דועש ם"'השל ,ךכ וא ךכ
 :םיבושח םיטרפ המכ הנה"

 = אל הילע םג ,בגאש) היולתה הפוגה .א

 :הפ היהש ןוירוטסיהה לש איה (ןמז רבוע
 .םהינפל

 תומשנ תא וכותב ןסחאמ רקה ריקה .ב

 ו
 .איבנה תמשנ תויהל הרומא התייה וב

 רבדמ הילעש הרזומה השיאה .,ג

 ימ איה ולש תודבאתהה קתפב ןוירוטסיהה

 ו ו 7
 .(הרוצ יונישב יידמל

 ימ" םייתניבל הנכנ קוניתה תא .ד
 ."ןרוו תויהל בושיש

 | לש ינשה קלחה תא ,ביבח ןורחאו

 .אבה זיווב ושפח הקתפרהה
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 4(כ

 :6כ-80א1 יבג לע םיקחשמ הריכמל
 ,ח"ש 140-ב 16181160 - 391116000
 ,ח"ש 90-ב \צוגס 601 1סותתש 00%

 180-ב םוסוסזא6 ,ח"ש 75-ב ספה 68

 ,רימא .ח"ש 120-ב 1680ץ /\!ו6ה ,ח"ש

65-.,. 
 :ספ-א0%1 יבג לע םיקחשמ הריכמל
 רוטלומיס ,0 ₪11, אסד גסצ
 - הרייס לש תוללוצ
 - 3כ רבכע ,ג6₪5 0? דחפ כטק
 .סצ תא[ \א - קט'גול לש ידממ תלת
 .03-6740943 ,ימע
 :6כ-0א! יבג לע 26 יקחשמ הריכמל
 ,אצא גאסזג 3 ,אזאס 057 7
 ,1.ודדו ם םז6 אפל תאדטתמ
 אזא6 שד 5 ססתתש
 .09-950907 ,לאירא .5.0) 6-ו
 ללוכ וא 468 ד 1,2 הפלחה/הריכמל
 ומכ .קחשמב ויה אל םלועמש םיבלש
 ןונגסב םיקחשמ תונקל ןיינועמ ,ןכ
 ,ביבא .686-ו וא 4161471 ,פואפ 2
5.,. 

 (ןיפ 72) 51אוא1 ןורכיז ביכר הריכמל ש

/ 

 תוריהמ 486 כא4 דבעמ ,16 א8
 גוסמ 5/0/ ךסמ סיטרכ ,100 7
 ./1.8-ו ןורכיז 2א18 + דל
 דחא לכ וא תזכורמ הריכמל םיביכרה
 .03-6430828 ,רימת .דרפנב
 הפלחה/הריכמל

 ,סאואו גצס א

 אפה 1גאו ,אוסאד גו. אסאם 41 3

 ,2 ףשכמה ןומייס ,שדחה ואו/ע 95 ₪
 קפצ6₪0 קזאס 1.1. ,א זץ 5
 ,(ףרוטמ לובניפ)
 ,זחה 96 ,אוסחד 1. אסאם 2
 שא -תסתדמא ,אז85 ספ דטפ דא גזס
 .02-6561177 ,ביבא .60-א1)0 תסרגב
 הפלחה/הריכמל
 ,צפג-!גאו ,אוסחד גז. אסאוה הד 3
 באת גד 2 אדא
 רפס ,תשאפ 3 ,טתאםד]6 2 ,96 [תא
 .09-618688 ,ןריש .ץ/ו\=-ו לגנו'גה
 לכ ללוכ) או1₪04 62 2 הריכמל
 .ח"ש 1,300-ב הלועמ בצמב (םירוביחה
 299 יוושב םירוטילקת הריכמל ,ןכ ומכ
 םגד 13א1 םאות בשחמ ,דחא לכ ח"ש

 ש

 6 הריל

 תורשע םע ינועבצ 6043 ךסמ ,286 א1
 500-ב קיטסיו'ג + תונכותו םיקחשמ
 או 45דמ₪ 5צ5ד75א] תכרעמ ,ח"ש
 השולשו םיטלש ינש םע 504
 ,ימולש .ח"ש 149 יוושב םיקחשמ
0, 
 ,פססאו 2+3 ,א1א 2+3 הפלחה/הריכמל

 סשאפ 2 ,\/ אא זך
 .03-9617856 ,ןור .51810₪₪ 95-ו

 םישידח םיקחשמ הפלחה/הריכמל =
 .03-6425553 ,רינ .ץראל ועיגה םרטש
 :סס-80ַאו יקחשמ הריכמל
 150-ב צסצ םא-ו אצ תג אם 3
 .06-334336 ,ינב .ח"ש
 םיבוט םיקחשמ דועו )אמ הריכמל
 .03-5355614 ,איג .םילוז םיריחמב
 550-ב תוטלק 5 + ןוסאגמ הריכמל
 .03-55306940 ,לארוא .ח"ש
 250-ב תוטלק 2 + יוב םייג הריכמל
 .03-9691481 ,רימא .ח"ש
 - 40 ללוכה 386/486 םא חול הריכמל
 500 87-ו סא ₪048 386כא
 - 50 דבעמ + 486% - 66 דע - 7
 לוק סיטרכ הריכמל ,ןכ ומכ .12
 לש טיב 16 ₪0 סוס 5₪6ד0או
 6פ5-אסאו + אוחס] ג 1810 תרבח
 + 001400 תרבח לש הלופכ תוריהמ
 14400 = גא /אוסכמא| ,האלמ תורפס
 .03-588873 ,ןוטנא .8004 תרבח לש
 םיקחשמ 5 + 320 רישכמ הריכמל
 .ח"ש 1,600-ב םיקיטסיו'ג 3 + םישדח
 .07-553905 ,ףסא
 ןורכיז ,486-א2-66 בשחמ הריכמל
 ,םיננוכ 2 ,530א1 חישק ןנוכ ,8אוה
 6כ-אסאו ןנוכ ,טיב 16 רטסאלב דנואס
 ,תדלקמ ,םילוקמר ,תעבורמ תוריהמ
 ,םישידח םיקחשמ ,5/04 ךסמ ,רבכע
 .03-5403175 ,רמות .םדומ/סקפ סיטרכ
 ןורכיז 8א18 ,פא 486 בשחמ הריכמל
 תונכותב אלמ חישק ןנוכ ,ימינפ
 ,30 51שטפ10 :םישידח םיקחשמו
 + 8/0 ךסמ ,ץ/ס א כ+ץווה6סו
 יפרג ץיאמ םע צ854 םאות ךסמ סיטרכ
 ןנוכ ,ךסמ ןורכיז 1א18 .1.0041. ₪105-ו
 6-א0א1 + 1.44 - 8 ןנוכ ,1.2 - א
 לוק סיטרכ ,הלופכ תוריהמ
 גוז + 50 0אסכ 1.57 א קא(0) (3

 תימונורגא תדלקמ ,רבגמ םע םילוקמר
 ,יקימ .קיטסיו'ג + רבכע + (תיתואירב)
4,. 
 ,ןורכיז 4818 ,4865א33 בשחמ הריכמל
 לש 6כ-80או| ,850א18 חישק ןנוכ
 1.4) םיננוכ 2 ,8/04 ךסמ ,א4 50%אצ
 ןומה ,ו/וח6סופ ,[5)(2 6.2 ,(1.2-ו

 .60-א0א! יבג לע תונכותו םיקחשמ
 .04-382113 ,ןלוג
 תודמולהו םיקחשמה בטימ הריכמל
 ,ידוא .דבלב םייניצרל ,קושב
46, 

 ימאימב חצר קחשמה הפלחה/הריכמל ש
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 םידיקבת יקתחשמ 6 וליצה 6 םיניינועפע

* 

 םיניינופע מ

 ש

/ 

 ש

 .14 ליג לעמ ה'רבחל ץלמומ (תירבעב)
 .08-253270 ,ינוי
 ,א1א3 :םישדח םיקחשמ הריכמל

 ,אא1א95 ,וא 6
 חה 96 אדג ₪
 573 את ג(לח אם( א

 .03-6425553 ,רינ .כ/(נ(15א'5 א (2-ו

 3 ןוקרדה תרואמ םיקחשמה הריכמל
 .ח"ש 35-ב 571/08 (05((20-ו ח"ש 75-ב

 .06-515090 ,לטיבא
 .ח"ש 35-ב יוב םייגל םיקחשמ הריכמל
 .09-570602 ,לייא
 :60-א0אַו תסרגב םיקחשמ הריכמל
 ,51 .1ק8ד א \א| 0
 ,לייא .51אוסא דצמ 500007 2
7-,. 
 ,צ8 ג 1/\א| םישדח םיקחשמ הריכמל
 ,אוסחד גז. אסאוט הד 3 ,טםאתא
 ,אוו(יא0 א(ם(ה1אפ 2 6

 וש א 6 1-7 2
 ,ססאוגאפמה א 0 אסם
 םו.ספסאפטד ,סאודטאמ 8%
 ,9 ןחלושה תאפ ,ןייטשניו רואיל .דועו
 .67451 ביבא לת
 יוב םייג הריכמל
 הזיראב אוסחדי גז. אס0אומ הד 2 +
 .09-973175 ,לבוי .תירוקמ
 ןורכיז 8א18 58-16 \16כ הריכמל
 יקחשמ ,םיפסונ בשחמ יקלחו
 ,00זו דצ :6כ-אסאו
 טס 53סד סצאאצ 0?
 ,אזס חד 8 או/גסז6 3 00 7
 וטד-תוסטדפא 2 0 ג\אדסאו 6
 .052-664956 ,ירא .₪11, 64₪-ו
 :םיקחשמה הפלחה/הריכמל
 ,862000 ,תויראה ךלמ ,1-ס6ד א
 ,םאזדיסו ,טזחה ,םססאו 2 05
 ושאשו מ פ9דחואמ 0 0
 ,ןרע .ואס1 .תםא5ד ]א 3פ-ו
8.,. 

 .ץראב ₪85 לש ןופלט ירפסמב ןיינועמ
 דוה ,11/3 יאלקחה 'חר ,הירא ןייטשרוב
 .45288 ןורשה
 .51א167'צ 2000 קחשמב רוזעל ןיינועמ
 .04-256812 ,ןדיע
 קחשמה תא גישהל ןיינועמ
 הרומתב ,םצמ 0 דצמ םחצסז קסא
 .03-5355614 ,איג .ידיבש קחשמ לכ ןתא
 תא תונקל ןיינועמ
 הזיראב )1 דאג שאז םאוע/סתא
 .06-973232 ,ינוי .תירוקמה
 קחשמה תא ףילחהל וא תונקל ןיינועמ
 ,ןור .ידחמ 601.סאמ18 םםסטטפד"
1, 
 םיקחשמה תא ףילחהל ןיינועמ
 ,ס00אצ ,תזחה ,51א] די 0
 ה(יז0]א ,וצ גה א(יא דד 4

 ש

 ש

 ש

 ,דעלא .אוסאד 1, א0א1מ 41 -ו
6.,. 
 ןודעומ - 8.0.6 ןודעומל ףרצל ןיינועמ
 .םיקחשמל רושקה לכב קסועה םיבשחמ
 דעוימ ,םולשתב הכורכ הניא המשרהה
 ףרטצהל ןיינועמה לכ .8-17 יאליגל
 ולש בשחמה רואית ובו בתכמ חלשי
 ד.ת ,ןהכ יש .ויתודוא םיטרפ טעמו
 .75053 ןויצל ןושאר ,6
 םיקחשמה תא תופיחדב גישהל ןיינועמ
 ו .תאזאזזצספ 32 ,אמה !ג\או

 גד 1. אא

 .קראפ הנולו דחפ אפפס סע ץםםכ
 ,ןרע .םיבוטו םישדח םיקחשמ תרומת
8. 
 יאליגב םידלי םע בתכתהל ןיינועמ
 .הלפאב םיקית וא/ו ם"ימבע לע 4

 ולר וה

 לת ביבא תמר ,2 קנרטספ ,רב רמתיא
 2076 ד.ת ,ורק'גוק דדוע ,69205 ביבא
 רפכ ,ןדיירק ןתמ ,20692 תיליע םענקוי
 .12150 ע.ג.נ.ד םולב
 םינקחש תצובקל ףרטצהל ןיינועמ
 ,לאינד .םילשורי רוזאב םיליחתמ
5.,. 

 הרזעל תושאונ קוקזו עוקת !וליצה ש
 םיגישמ ךיא - "קסידה םלוע" קחשמב
 עוקת ,ןכ ומכ ?בהזה לטכפש תא
 .םידוקה לש בלשב קאז קחשמב
 םיקחשמבו םיטסווקב רוזעא הרומתב
 .09-7676101 ,ףסא .םירחא
 קחשמב עוקת !וליצה
 תושעל ךירצ המ - 11. דחאסדדו] ם
 םע תינעונפואה תא םיגרוהש ירחא
 םידוק תתל ןכומ הרומתב ?רוסמה
 ,לואש .2 טבמוק לטרומב םיידוס
8, 
 קחשמב עוקת !וליצה
 תרעמ לש עטקב - .אאספ ₪
 יטומיט תא איבמ התאשכ סרלקרד

 .ת. יי

 (בוהצה רוציה).הטקב םע התאו הריטל
 המ .סרלקרד תרעמב תאצמש השאהו
 קחשמב עוקת ,ןכ ומכ ?הז בלשב םישוע
 ץורפל הסנמ התאשכ - 6 טסווק גניק
 ידכ תושעל המ - השיאה ידגבב הריטל
 ,ןולא ?ךתוא וספתי אל םירמושהש
4, 

 קחשמב הרזעל תושאונ קוקז !ווליצה ש
 םיכסמב ,6סאואו/גאפ א 60 אסא
 ירחאש םיבלשבו 01 לש
 .09-453420 ,םדא .201 6

 קחשמב הרזעל תושאונ קוקז !וליצה ש
 תא יתנבה "1005ק 11 1גא6פ"
 םיבלש םירבוע ךיא לבא ,ןיינעה
 .07-982602 ,חתפי ?םיחטש םישבוכו

 הפוחד הרזעל ךירצ ווליצה ש
 םילבקתמ ךיא) ואסססאז)!ת"-ב
 הרזעל קוקז ,ןכ ומכ .(?לעפמב הדובעל
 דגנ םישוע המ) 5046 008571 6-ב
 ,?ףתרמב ירטסואה דיאורדנאה
 תא םילבקמ ךיא) אצ ₪ \ א ס1-בו
 ,ישיבא .(עימקב ןורחאה חוכה

.,3 
 ,ריפוא .תונאש 1 קחשמב עוקת !וליצה

,3 
 ,םיקחשמ ינשב העוקת ינא !וליצה ש

 "םינוקרדו םיכובמ" םידיקפתה קחשמב
 המו קחשל ךיא קוידב הניבמ אל ינא
 ינא 1060 2 בשחמה קחשמב ,תושעל
 ראבבש תלופמה תא ץצופל החילצמ אל
 תעדוי אל ינאו םיבוטר םירורפגה יכ
 .06-341106 ,ךליל .ךישמהל ךיא

 תא רובעל חילצהש ימ ילוא !וליצה ש
 יוב םייגל 581.2 קחשמב םינפה תריט
 גימצ תא םיגישמ דציכ ריבסהל לוכי
 .03-5718264 ,לייא .ינשה חוכה

 קחשמב םינש 3 ךשמב עוקת !וליצה ש
 רשאכ תושעל ךירצ המ .פאם 1
 ןנוקרהב םחליהל ךממ שקבמ טטנמה
 .(ןמירפה גיהנמ) רגליטס לש הרעמב
 .02-9900375 ,לאינד

 ,"דראיליז" םיקחשמב יתעקתנ ווליצה ש
 תורעי לש לפאה דוסה"ו "סוטיבוה"

% 

 .םינוש םיטסווקב רוזעא הרומתב ,"דעה
 ,09-504881 ,ןור

 םידיקפת יקה ש מ

 םירפסה לכ לעב הסונמ ם"הש ש
 םינוקרדו םיכובמ לש תואקתפרההו
 תוינקחשו םינקחש שפחמ ,בחרומ
 .04-9816064 ,יגח .וכע רוזאב םייניצר

 ףרטצהל ןיינועמ 10.5 ןב ליחתמ ןקחש ש
 רוזאב םיליחתמ םינקחש לש הצובקל
 .02-9900375 ,לאינד .םילשורי

 יאליגב םיארחא םינקחש םישפחמ ש
 ,גס8א0 תצובקל ת"פב םירגה 4
 ,רדה .םידיקפת יקחשמב ןויסינ ילעב
 .03-9321602 ,ודיע ,0

7 
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